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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

                                         ST-00.00 – Wymagania ogólne 

 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania 

„WYKONANIE ZABEZPIECZENIA STUDNI DESZCZOWEJ 

 

który obejmuje :  

 Roboty ziemne, 

 Wykonanie ścieków z prefabrykatów betonowych, 

 Wykonanie studzienek z kręgów betonowych 

 Wykonanie rurociągów z rur pcv, 

1.2. Zakres stosowania ST  
 Specyfikacja techniczna ( ST ) – cz. ogólna,  stanowi podstawę opracowania 

szczegółowej specyfikacji technicznej ( SST ) stosowanej jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  

 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 

miejsce tylko w przypadkach małych i prostych robót i konstrukcji drugorzędnych ( o 

niewielkim znaczeniu ), dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 

przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, 

wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi ( ST ) i szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi ( SST ).  

1.4. Określenia podstawowe  

 Ilekroć w ST jest mowa o :  

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć :  

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury.  

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach, 

1.4.3. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,  

1.4.4. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 

nie stanowiących bieżącej konserwacji,  

1.4.5. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 

z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z 

jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 



oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 

postojowe i place pod śmietniki, 

1.4.6. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 

1.4.7. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych, 

1.4.8. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 

na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych 

niż budowa obiektu budowlanego, 

1.4.9. dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 

częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 

obiektu, operaty geodezyjne i książką obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metodą montażu – także dziennik montażu, 

1.4.10. dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi,  

1.4.11. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie,  

1.4.12. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 

lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, 

jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 

połączeniu, stanowiącym integralną całość użytkową,  

1.4.13. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w 

ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów (  Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm. 

),  

1.4.14. obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 

otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 

związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,  

1.4.15. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania badań i prób związanych z oceną 

jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót, 

1.4.16. materiałach – należy przez rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

1.4.17. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeżeli granice tolerancji nie zostały określone – z 

przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

1.4.18. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

1.4.19. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej, 



1.4.20. część obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych 

i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji, 

1.4.21. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

1.4.22. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór 

nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i 

wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w 

sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 

instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu, 

1.4.23. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane, 

1.4.24. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN ) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej ( 

CENELEC ) jako ”standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne 

(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji,  

1.4.25. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 

wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 

zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych, 

1.4.26. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 

stopień scalenia robót, 

1.4.27. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 

słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 

krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, 

stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających 

z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 

2003 r.  

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.  

 

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

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów odniesienia, przekaże dziennik 

budowy ( jeśli jest wymagany ) oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 

komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 

punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa.  

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawierać opis, część graficzną i 

dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 



Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe  dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w umowie. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych 

rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze 

skali rysunków.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 

to takie materiały zostaną zastąpione innymi, elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy.  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę umowną.  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 

wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne 

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 

terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 

Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed :  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c) możliwością powstania pożaru.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy – wymagany odpowiednimi przepisami – w 

wykorzystywanych pomieszczeniach biurowych, technicznych, magazynowych i 

towarzyszących oraz przy stosowaniu maszyn i pojazdów. 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 kontraktowych robót albo wywołanym w innych 

działaniach przez personel Wykonawcy.  

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń i innych obiektów 

zlokalizowanych na terenie realizowanych prac a niewchodzących w zakres projektowanego 



demontażu lub rozbiórki. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych elementów Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 

zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

straty spowodowane przez jego działania, które doprowadzą do uszkodzenia ww. elementów i 

za straty dalsze, będące konsekwencją tych uszkodzeń.  

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruzu, materiałów rozbiórkowych, materiałów wykonawczych i wyposażenia na i 

z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 

nietypowych wagowo ( i wymiarowo ) ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy realizowanej 

przez siebie lub innego Wykonawcę w obrębie terenu budowy ( i w jego otoczeniu )  a 

wykonawca niniejszego kontraktu będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

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

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

 

 

 

 

2. Materiały.  

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru odpowiednie aprobaty techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w 

celu udokumentowania, że podstawowe materiały spełniają wymagania SST w czasie postępu 

robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe, określone 



Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w  Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych ( SST ). 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.  

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

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania materiał będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 

z Użytkownikiem i Inspektorem nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 

nadzoru.  

3. Sprzęt.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 

Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Winien spełniać normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 

jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

4. Transport.   

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 

robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 

Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

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

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie lub innych parametrów technicznych mogą być dopuszczone przez właściwy 

zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

na koszt Wykonawcy.  



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

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. Wykonanie robót.  

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za :  

- prowadzenie robót zgodnie z umową ( kontraktem ), oraz  

- jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót,  

- zgodność z dokumentami przetargową, wymaganiami SST oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru,  

5.1.1. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 

nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

5.1.2. Decyzję Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

5.1.3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej 

sytuacji ponosi Wykonawca 

6. Kontrola jakości robót.   

6.1. Zasady kontroli jakości robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST.  

6.2. Badania i pomiary.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

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

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.3. Raporty z badań.  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej. Wyniki badań ( kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych formach, przez niego 

zaaprobowanych. 

 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Dla 

umożliwienia mu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy  i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 



Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

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

niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 

takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

pokryje Wykonawca. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje.  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które :  

1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 

rozporządzeniem MSWiA -1998 r. ( Dz. U. 99/98),  

2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 

- Polską Normą,  

- aprobatą techniczną – w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1, i które spełniają 

wymogi SST,  

3)    znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 

(Dz.U. 98/99) 

 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 

ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. 

6.6. Dokumenty budowy.  

[ 1 ] Dziennik budowy.  

 Dla budowy, na którą jest konieczne pozwolenie na budowę, wymaganym dokumentem 

urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 

Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego jest Dziennik budowy.    

[ 2 ] Książka obmiarów.  

 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.  

W przypadku rozliczenia ryczałtowego prowadzenie książki obmiarów nie jest konieczne. 

[ 3 ] Dokumenty potwierdzające jakość materiałów.  

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

uzgodnionej z Inspektorem formie.  Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 

być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  

[ 4 ] Pozostałe dokumenty budowy.  

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 

następujące dokumenty : 



a)   pozwolenie lub zgłoszenie na budowę  

b)    protokoły przekazania terenu budowy,  

c)    umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d)    protokoły odbioru robót,  

e)    protokoły z narad i ustaleń,  

f)       plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

[ 5 ] Przechowywanie dokumentów budowy.  

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

7. Obmiar robót.   

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 

przed tym terminem.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilości  robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą do celu płatności 

na rzecz Wykonawcy wg ustaleń zawartych w umowie.  

 

W przypadku rozliczenia ryczałtowego prowadzenia obmiarów nie dokonuje się. 

 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  

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

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 

technicznym w całym okresie trwania robót.  

8. Odbiór robót.   

8.1. Rodzaje odbiorów robót.  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom :  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu ( końcowemu ),  

d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi,  

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 



Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

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

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami.  

8.3. Odbiór częściowy.  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy).  

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robót.  

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pismem do Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 

i SST ( z uwzględnieniem tolerancji ) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy.  

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe).  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 

1) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót,  

2) szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne ),  

3) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

4) protokoły odbiorów częściowych,  

5) ew. dziennik budowy i książki obmiarów  - jeśli były wymagane ( oryginały ),  

6) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST, 



7) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa ( zgodnie z SST i PZJ ),  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji.  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i 

gwarancji.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji ( pogwarancyjny ) będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ”Odbiór 

ostateczny (końcowy)”. 

9. Podstawa płatności.   

9.1. Ustalenia ogólne.  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych.  

 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość ( kwota ) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych ( ofercie ). 

 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować : 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  

10. Przepisy związane.   

10.1.  Ustawy.  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z 

późn. zm.),  

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Oprawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz.177),  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz.881 ),  

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002r Nr 147, 

poz.1229 ),  

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z późn. 

zm. ),  

- Ustawa a dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z 

późn. zm.),  

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych ( Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz.2086 

),  

10.2. Rozporządzenia.  

 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz. U. Nr 

209, poz. 1779 ), 



- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. 

U. Nr 209, poz.1780 ),  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz.1650 ),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz.401 ),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

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

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( 

Dz. U. Nr 198, poz. 2041) .  

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, ( tom I, II, III, IV, 

V ) Arkady, Warszawa 1989-1990.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003 r). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nr Z-01 - Roboty ziemne. 

Kod CPV - 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowanie terenu pod budowę i roboty 

ziemne. 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST. 

  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych branży sanitarnej i kanalizacji 

deszczowej. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

 Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 

przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot ziemnych. 

1.3. Zakres robot objętych SST. 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot 

ziemnych w czasie budowy i obejmują: 

- roboty przygotowawcze i prace pomiarowe 

- wykonanie wykopów ręcznie lub mechanicznie, 

- umocnienie wykopów, 

- wykonanie sączków, 

- odwodnienie wykopu, 

- ułożenie podsypki z jej zagęszczeniem, 

- zasypanie wykopów wraz z ich zagęszczeniem, 

- badania geologiczne podłoży, 

- złożenie nadmiaru ziemi na odkładzie, wraz z zabezpieczeniem hałdy i jej wywóz, 

-  porządkowanie terenu po zakończeniu prac. 

1.4. Określenia podstawowe. 

1.4.1. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po 

wykonaniu warstwy ziemi urodzajnej. 

1.4.2. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1m. 

1.4.3. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m. 

1.4.4. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3m. 

1.4.5. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w 

obrębie obiektu kubaturowego. 



1.4.6. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego 

lub wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 

1.4.7. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 

czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 

związanych z tym obiektem. 

1.4.8. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru: 

IS =  , 

gdzie: 

ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny 

zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma.BN-77/8931-12 

(Mg/m3). 

1.4.9. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych określona wg wzoru: 

U =   

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

1.4.10. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla 

pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

1.4.11. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie 

lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji lub 

dwa sąsiednie tereny o różnym przeznaczeniu. 

1.4.12. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony 

określonymi materiałami wypełniającymi. 

1.4.13. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 

umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 

wypełniającymi 

1.4.14. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 

zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

1.4.15. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej 

warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni. 

1.4.16. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do 

przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże. 



1.4.17. Prefabrykowana żelbetowa płyta wielootworowa – drogowy element żelbetowy, w 

postaci prostokątnej płyty z 

otworami służący do budowy nawierzchni (zwyczajowo nazywany płytą JOMB). 

1.4.18. Nawierzchnia z płyt betonowych - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest 

wykonana z płyt betonowych. 

1.4.19. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do 

budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu 

niezbrojnego, niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący 

się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

1.4.20. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.21. Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona. 

1.4.22. Warstwa wiążąca – warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową. 

1.4.23. Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubości, ułożona na istniejącej 

warstwie w celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do ułożenia kolejnej warstwy. 

1.4.24. Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z 

kołami pojazdów. 

1.4.25. Kategoria ruchu - obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 

obliczeniowych (100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 

półsztywnych” G.D.D.P. - I.B.D. i M. 

1.4.26. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr OST-00 

Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

z dokumentacją projektową SST i poleceniami Inspektora nadzoru (Inżyniera). 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, 

dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa. 

 



 Dokumentacja projektowa, opracowana przez Firmę Usługowo-Handlową 

"PROJSANIT" Piotr Święcki zawiera rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

- Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 

 Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w całej 

dokumentacji. 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

 W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 

rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. 

 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

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

projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

 W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapor i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca 

będzie: 



- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- 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: 

 - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pytami lub substancjami 

toksycznymi, 

 - zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, 

 - możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

 Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 

dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne 

o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 



1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

 Podczas realizacji robot 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. 

 Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robot (do wydania 

potwierdzenia ich zakończenia przez Inspektora nadzoru). 

 Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru 

ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny 

po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organa 

administracji państwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów. 

 Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej 

OST-00 - Wymagania ogólne. 

2.1.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu). 

 



 Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, ze 

materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w 

czasie postępu robót. 

2.1.2. Zasady wykorzystania gruntów. 

 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 

wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów 

mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości 

robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 

 Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 

objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez 

Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub 

wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 

równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez 

Inspektora nadzoru. 

 Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 

Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 

Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może 

nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika 

jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

2.2. Materiały do wykonania wykopów. 

 Do wykonania wykopów nie są stosowane żadne materiały. 

2.3. Podsypki i obsypki. 

 Jako podłoże rurociągi i uzbrojenie należy zastosować: 

- w gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 

podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, 

- w gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z 

warstwy żwiru z piaskiem lub piasku o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi 

sączkami odwadniającymi.  

- w gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże 

z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. 

 Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub podkładania pod 

rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. 

 Jako obsypkę w/w rurociągów, można stosować grunt piaszczysty uprzednio przesiany 

z gruntu rodzimego, wydobytego z wykopów. 

3. SPRZĘT. 

 



3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej 

OST-00 - Wymagania ogólne. 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym umową. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być 

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

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych. 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

-  koparka gąsienicowa 0,60 m3, 

-  koparka gąsienicowa 1,00 m3, 

-  ładowarka kołowa 1.25 m3, 

-  obudowa wykopu systemowa słupowo-liniowa lub „box”, 

-  spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM), 

-  zagęszczarka wibracyjna 50 m3/h 

- samochód samowyładowczy 5-10 t. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania. 

 Wymagania ogólne dotyczące transportu i składowania podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej OST-00 - Wymagania ogólne. 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 



Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

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

parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

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

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2. Transport gruntów. 

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 

odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 

dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 

(materiału). 

 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 

podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 

zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora 

nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót. 

 Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej OST-00 - Wymagania ogólne. 

5.2. Rodzaje i zabezpieczenie wykopu. 

 Dla potrzeb budowy rurociągów mogą być stosowane wykopy ciągłe - wąsko-

przestrzenne, o ścianach pionowych odeskowanych lub w obudowach typu „box” lub innych 

oraz o ścianach skarpowych bez obudowy, jednak do określonego poziomu. Wybór rodzaju 

wykopu i zabezpieczenia ścian jest zależny od warunków lokacyjnych, głębokości wykopu i 

warunków hydrogeologicznych. 

Wykopy szerokoprzestrzenne mają zastosowanie na terenach niezabudowanych, wymagają 

bowiem znacznej przestrzeni dla wykopu i magazynowania urobku.  

Przy głębokich wykopach i wysokim poziomie wód gruntowych może zachodzić konieczność 

rezygnacji z wykopów szerokoprzestrzennych z uwagi na rozmywanie skarp w dolnych 

częściach wykopu. W tym wypadku stosuje się wykopy o ścianach pionowych 

odeskowanych, względnie kombinacja obu rodzajów wykopów. Wykopy wąskoprzestrzenne 

stosuje się na terenach zabudowanych przy ograniczonych warunkach lokalizacyjnych np. 

ulice miasta - osiedla. 



 Przy głębokościach większych niż 1 m, niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia 

wszystkie wykopy wąskoprzestrzenne posiadały pionowe ściany odeskowane i rozparte, przy 

czym w gruntach suchych i półzwartych dopuszcza się deskowanie ażurowe - nieszczelne. 

 Wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych, 

spełniają warunek nienaruszalności struktury gruntu rodzimego - sztywność gruntu w strefie 

obsypki ochronnej rury z zastrzeżeniem, że poniżej górnego poziomu tej obsypki, powinno 

być odeskowanie szczelne. 

 Można stosować wykopy szerokoprzestrzenne o ścianach skarpowych wykonywanych 

w zasadzie mechanicznie do rzędnej posadowienia kanału, jednakże konieczne jest 

zapewnienie możliwości utrzymania nienaruszonej struktury gruntu w strefie obsypki 

ochronnej fury kanalizacyjnej, w szczególności biorąc pod uwagę opady atmosferyczne, oraz 

występowanie wody gruntowej. 

Można również stosować wykop szerokoprzestrzenny o ścianach skarpowych do poziomu 

posadowienia kanału, a poniżej wykonać wykop wąskoprzestrzenny o ścianach pionowych 

odeskowanych szczelnie. Powyższy kształt wykopu zabezpiecza w pełni struktury gruntu 

rodzimego, bez względu na jego rodzaj, z uwzględnieniem opadów deszczowych.  

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 

następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, 

- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25, 

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia: 

- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3 

krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i mate¬riałów, oraz 

mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych, 

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno 

być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń, 

- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 

czynników. 

W wypadku występowania wody gruntowej, możliwej do usunięcia przy pomocy układu 

drenażowego - poziomego, układ drenażowy należy lokalizować w szerokości strefy.  

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 

lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie 

potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

W warunkach ruchu ulicznego, już w momencie rozkładania wykopów wąskoprzestrzennych, 

należy przewidzieć przykrycia wykopów pomostami dla przejścia pieszych lub przejazdu. 

Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wysokości 1,0 m, a w nocy oświetlony 

światłami ostrzegawczymi. 



Przy wykopach szerokoprzestrzennych należy zabezpieczyć moż1iwości komunikacyjne dla 

pieszych i pojazdów w zależności od warunków lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne 

wymagają uzgodnienia z odnośnymi władzami lokalnymi. 

5.3. Wytyczne wykonania wykopów. 

Przed przystąpieniem do rozkładania wykopu należy dokładnie rozpoznać całą trasę wzdłuż 

wytyczonej osi, przygotować punkty wysokościowe, a kołki wyznaczające oś kanału, 

zabezpieczyć świadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odkładem urobku. 

Rozkładanie należy rozpoczynać od wykopów tzw. jamistych, przeznaczonych na budowanie 

obiektów specjalnych np. studzienek rewizyjnych (w przypadku sieci kanalizacyjnych). 

Wykopy należy rozkładać od strony połączenia z istniejącą siecią. 

Rozkładanie wykopu ciągłego wąskoprzestrzennego odbywa się przez ułożenie bali lub 

wyprasek stalowych po obydwu stronach osi kanału w ustalonych uprzednio odległościach, 

stanowiących wyrobisko wykopu. 

Odspajanie gruntu w wykopie może być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy czym 

odspajanie ręczne może być połączone z ręcznym transportem pionowym albo też z 

zastosowaniem żurawików lub urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Wybór metod 

odspajania jest uzależniony od rzeczywistych warunków lokalnych, na które składają się 

warunki geologiczne oraz będący w dyspozycji sprzęt mechaniczny. 

Transport pionowy urobku za pomocą pomostów przerzutowych, powinien być poprzedzony 

dodatkowym zabezpieczeniem rozpór, na których opierają się pomosty, zaś same pomosty 

zabezpieczone przed rozsuwaniem się za pomocą klinów i klamer ciesielskich. Odległość 

przerzutu nie powinna być większa niż 2,0 m. Żurawie budowlane z wysięgnikiem prostym, 

powinny być ustawione z boku wykopu odeskowanego i rozpartego, na podkładach z bali dla 

równomiernego rozłożenia na większą powierzchnię gruntu. 

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie może być dokonywane za pomocą koparki 

jednoczerpakowej podsiębiernej lub koparki wieloczerpakowej.  

Prowadzenie robot przy użyciu koparek stosuje się tam gdzie nie ma konieczności obudowy 

ścian wykopu, a tym samym nie stosuje się rozpór. 

Przy wykonywaniu wykopów za pomocą koparek nie należy dopuszczać do przekroczenia 

głębokości określonych w Dokumentacji Projektowej. 

Okład urobku powinien być dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co 

najmniej 0,60 m od krawędzi wykopu. W przypadkach natrafienia na warstwę torfu, należy ją 

wybrać aż do gruntu stałego, a przestrzeń do poziomu projektowanego dna wykopu wypełnić 

piaskiem. W wypadku nastąpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, 

przekop należy wypełnić ubitym piaskiem. W wypadku występowania wody gruntowej, 

wykop poniżej podłoża musi podlegać odwodnieniu. 

5.4. Wykonanie podłoża pod rurociągi. 

Układanie sieci poprzedzają czynności związane z wykonaniem odpowiedniego w/w rodzaju 

wykopu dostosowanego do warunków wymaganych dla rur i rodzaju sieci. Układanie sieci 

sanitarnych wymaga uprzedniego przygotowania podłoża z zachowaniem warunku 

nienaruszalności struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rur. 



Podłoże stanowi w zasadzie dolną część obsypki strefy ochronnej rury. W zależności od 

rodzaju gruntu na poziomie posadowienia mają zastosowanie różne rodzaje podłoża: 

- podłoże naturalne o ile stanowią go grunty suche piaszczyste - piaski grube, średnie i 

drobne o średnicy zastępczej ziarna 0,05>d>2,00 mm nie zawierające kamieni; w tych 

warunkach rury mogą być posadowione bezpośrednio na wyrównanym podłożu rodzimym z 

wyprofilowaniem dna stanowiącym łożysko nośne rury, 

- dno wykopu stanowią skały, rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste, gliny, iły; podłoże 

pod rurociągi musi być wykonane z zagęszczonego piasku o grubości min 10-20 cm, który 

powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-

02. 

Powierzchnia podłoża tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego, zagęszczonego 

piasku, powinna być zgodna z projektem. Dla wszystkich rodzajów podłoża wymagane jest 

podłużne wyprofilowanie dna w obrębie kąta 90º i z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące 

łożysko nośne rury. Ewentualne ubytki w wysokości podłoża należy wyrównywać wyłącznie 

piaskiem. 

5.5. Odwodnienie wykopu. 

W zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości depresji, mogą występować 

trzy metody odwodnienia: 

- metoda powierzchniowa, 

- metoda drenażu poziomego, 

- metoda depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

Metoda pierwsza polega na odprowadzaniu powierzchniowym wody w miarę głębienia 

wykopu. 

Metoda ta nie wymaga montażu skomplikowanych urządzeń i wystarcza ustawienie na 

powierzchni terenu ręcznych lub spalinowych pomp membranowych. 

Metoda druga polega na ułożeniu pod strefą sieci drenażu poziomego w obsypce żwirowej z 

odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych zlokalizowanych obok trasy kanału, skąd 

woda jest odprowadzana do odbiornika, przy pomocy pompy. Po ułożeniu sieci i 

przeprowadzonych próbach jego szczelności, drenaż zostaje wyłączony z eksploatacji a 

studzienki czerpane zdemontowane. 

Metoda trzecia ma zastosowanie w wypadku dużego nawodnienia gruntu i polega na 

wykonaniu studni depresyjnych względnie zastosowania igłofiltrów. 

5.6. Zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

 Zasyp rurociągu w wykopie powinno składać się z dwóch warstw: 

- warstwy ochronnej rury - obsypki, 

- warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej. 

Zasyp kanału przeprowadza się w trzech etapach: 



- etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach, 

- etap II - po próbie szczelności złącz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

połączeń, 

- etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym 

zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. 

 Ponadto: 

- wykonanie zasypki należy przeprowadzić natychmiast po odbiorze i zakończeniu 

posadowienia rurociągu, 

- obsypkę należy wykonywać do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości minimum 

0,30 m nad rurę, 

- obsypkę należy wykonywać warstwami do 1/3 średnicy rury, zagęszczając każdą 

warstwę, 

- dla zapewnienia całkowitej stabilności koniecznym jest aby materiał obsypki szczelnie 

wypełniał przestrzeń pod rurą, 

- zagęszczenie każdej warstwy obsypki należy wykonywać tak, by rura miała 

odpowiednie podparcie po bokach, 

- bardzo ważne jest zagęszczenie-podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, które 

należy wykonać przy użyciu pobijaków drewnianych. 

Warstwę ochronną rury wykonuje się z piasku sypkiego drobno-, średnio- lu 

gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zagęszczenie tej warstwy, powinno być przeprowadzane 

z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na właściwości materiału rur. Warstwa ta 

musi być starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu przeprowadzenia prób 

szczelności złącza powinny być odkryte. 

 Zaleca się również: 

- stosowanie sprzętu, który może jednocześnie zagęszczać po obu stronach przewodu, 

- stosowanie ubijaków metalowych tylko w odległości co najmniej 10 cm od rury, 

- aby ubijanie mechaniczne na ca/ej szerokości było przeprowadzone sprzętem przy 30-

to cm warstwie piasku ponad wierzch rury, 

- aby nie zrzucać mas ziemi z samochodów bezpośrednio na rury. 

Zalecenia dotyczące stopnia zagęszczenia obsypki zależą od przeznaczenia terenu nad 

rurociągiem. Dla przewodów umieszczonych pod drogami powinien być nie mniejszy niż 

95% zmodyfikowanej wartości modułu Proctora, około 90 % w przypadku wykopów powyżej 

4 metrów i 85 % w pozostałych przypadkach. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

 



 Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej OST-00 - Wymagania ogólne. 

6.1.1. Program zapewnienia jakości. 

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robot, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robot zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

6.1.2. Pobieranie próbek. 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

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

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający.  Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.1.3. Badania i pomiary. 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

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

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.1.4. Raporty z badań. 

 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora. 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

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

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

materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt.  



 Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych. 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia. 

 Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z 

wymaganiami niniejszej specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2. Badania do odbioru wykopu 

6.2.2.1. Zakres badań i pomiarów. 

 Należy  wykonać: 

- pomiar szerokości wykopu ziemnego - pomiar taśmą, łatą o długości 3m i poziomnicą 

lub niwelatorem, w odstępach co 20m 

- pomiar szerokości wykopu jw., 

- pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego jw., 

- pomiar pochylenia skarp jw., 

- pomiar równości powierzchni wykopu jw., 

- pomiar równości skarp jw., 

- pomiar spadku podłużnego powierzchni wykopu, 

- pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20m oraz punktach wątpliwych. 

6.2.2.2. Szerokość wykopu ziemnego. 

 Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o 

więcej niż ±10 cm. 

6.2.2.3. Rzędne wykopu ziemnego. 

 Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej 

niż  ±1cm. 

6.2.2.4. Pochylenie skarp. 

 



 Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% 

wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

6.2.2.5. Równość dna wykopu. 

 Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 

3 cm. 

6.2.2.6. Równość skarp. 

 Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ±10 cm. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 

 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną 

wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na 

właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od 

określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez 

Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może 

uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość 

potrąceń za obniżoną jakość. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 

 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej OST-00 - Wymagania ogólne. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

 Jednostki obmiarowe dla poszczególnych rodzajów robót ziemnych podano w 

przedmiarze robót. Główną jednostką obmiarową robót ziemnych jest m3 (metr sześcienny).  

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 

 Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej OST-00 - Wymagania ogólne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez 

Zamawiającego.  

Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 



jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy. 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny robót. 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

 Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

 Odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 

przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robot z dokumentacją 

projektową i SST. 

 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robot poprawkowych. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 

i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robot w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robot, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 

odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 



- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z 

ST, 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarządzone 

przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem 

wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI. 

9.1.  Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności. 

 Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej OST-00 - Wymagania ogólne. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej. 

Płatność za ilość wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w punkcie 7 należy 

przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości wykonanych robót. Cena wykonania 

obejmuje dla robót rozbiórkowych, ziemnych i wykończeniowych: 

- prace pomiarowe, 

- wykonanie wykopów ręcznie lub mechanicznie, 

- umocnienie wykopów, 



- wykonanie sączków, 

- odwodnienie wykopu, 

- ułożenie podsypki z jej zagęszczeniem, 

- zasypanie wykopów wraz z ich zagęszczeniem, 

- badania geologiczne podłoży, 

- złożenie nadmiaru ziemi na odkładzie, wraz z zabezpieczeniem hałdy i jej wywóz, 

-  porządkowanie terenu po zakończeniu prac. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy. 

- PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 

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

- PN-B-02481:1999 - Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miary. 

- PN-B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

- PN-B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe. 

- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

- PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

- BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

- PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

- PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - kanalizacja deszczowa. 

Kod CPV - 45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do 

odprowadzania ścieków. 

Kod CPV: 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody 

burzowej 

 

1.  WSTĘP. 

 

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej. 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych branży w zakresie kanalizacji deszczowej 

1.2. Zakres stosowania SST. 

 Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 

przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot związanych z wykonaniem kanalizacji 

deszczowej. 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją. 

 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

montażowych kanalizacji deszczowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

 

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 

odprowadzania ścieków komunalnych. 

1.4.2. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 

odprowadzania wód opadowych. 

1.4.3. Kanały. 

1.4.3.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków i 

wód opadowych. 

1.4.3.2. Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków komunalnych. 

1.4.3.3. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania wód opadowych. 

1.4.3.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków i wód opadowych z co 

najmniej dwóch kanałów bocznych. 

1.4.3.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków i wód opadowych z 

kanałów oraz kanałów zbiorczych i odprowadzenia ich do oczyszczalni lub odbiornika. 

1.4.3.6. Kanał nie przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej 

niż 1,0 m. 

1.4.3.7. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej 

niż 1,0 m. 

1.4.4. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci. 

1.4.4.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przełazowym 

przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.4.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 

kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

1.4.4.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 

najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 



1.4.4.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy 

przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z 

wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 

1.4.4.5. Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez 

otworu włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 

1.4.4.6. Rura ochronna - rura służąca do osłony przewodów przy przejściach pod drogami lub 

ciekami wodnymi. 

1.4.5. Elementy studzienek. 

1.4.5.1. Komora robocza (pierścień) - zasadnicza część studzienki  przeznaczona do 

czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną 

dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną 

spocznika. 

1.4.5.2. Stożek - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 

zejścia obsługi do komory roboczej. 

1.4.5.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory (zwieńczenie)- płyta przykrywająca komorę 

roboczą. 

1.4.5.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 

studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń 

kanalizacyjnych. 

1.4.5.5. Kineta (podstawa)- wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do 

przepływu w nim ścieków. 

1.4.5.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a 

ścianą komory roboczej. 

1.4.5.7. Stopień złazowy - stopień żeliwny  lub stalowy, służący do zejścia do komory 

roboczej studzienki kanalizacyjnej, 

1.4.5.8. Rura wznośna - element rurowy spełniający rolę komory roboczej w studniach nie 

przełazowych  

1.4.5.9. Pierścień dystansowy - pierścień służący do ustalenia określonej rzędnej włazu 

studzienki kanalizacyjnej, 

1.4.5.10. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni 

płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną dna studzienki, 

1.4.6. Przepompownia ścieków. 

1.4.6.1. Pompownia ścieków sanitarnych - obiekt inżynierski wyposażony w zespół urządzeń 

technicznych  przeznaczonych do tłoczenia ścieków sanitarnych (zespoły pompowe, 

instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne) przeznaczone do przepompowania ścieków z 

poziomu niższego na wyższy. 

1.4.6.2. Instalacja pompowa - układ złożony z pomp, rurociągów i armatury. 

1.4.6.3. Wydajność pompowni - objętościowe natężenie przepływu ścieków tłoczonych na 

wyższy poziom, wyrażona w m3/h lub w l/min. 

1.4.6.4. Wysokość podnoszenia pompowni - różnica wysokości ciśnień na odpływie i 

dopływie (zwierciadło ścieków w pompowni), powiększona o wielkość strat hydraulicznych 

od wlotu ścieków do instalacji do końca przewodu tłocznego Hm wyrażona w metrach. 

1.4.6.5. Orurowanie - instalacja tłoczna wewnątrz zbiornika przepompowni. 

1.4.6.6. Płyta denna - płyta wykonana ż żelbetu, służąca do dociążenie zbiornika 

przepompowni, w celu ochrony jej przed wyporem wód gruntowych. 

1.4.6.7. Pompa zatapialna - pompa pracująca poniżej poziomu ścieków w zbiorniku, 



1.4.6.8. Prowadnica rurowa - element w postaci pionowej rury służący do podnoszenia  i 

opuszczania pompy w zbiorniku. 

1.4.6.9. Stopa sprzęgająca - element służący do połączenia pompy z podstawą zbiornika, 

orurowaniem oraz prowadnicą. 

1.4.7. Pozostałe określenia - symbole: 

-  PVC-U - nieplastyfikowany polichlorek winylu, 

-  DN - średnica nominalna rury z PVC równa średnicy zewnętrznej, podawana w mm, 

-  g - grubość nominalna ścianki rury podawana w mm, 

-  SDR - znormalizowany stosunek wymiarów, stosunek nominalnej średnicy zewnętrznej do 

nominalnej grubości ścianki danej rury, 

-  SN - sztywność obwodowa (pierścieniowa) rury, wyraża zdolność rury do przejmowania 

zewnętrznych obciążeń, pochodzących od gruntu lub ruchu kołowego, wyrażana w kPa, 

-  PH - odczyn środowiska oddziałującego na elementy sieci kanalizacyjnej, 

2.  MATERIAŁY. 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej 

OST-00 - Wymagania ogólne. 

 

2.2. Rurociągi grawitacyjne. 

 

 Rurociągi grawitacyjne należy wykonać z rur i kształtek do kanalizacji zewnętrznej o 

przekroju kołowym, kielichowanych na uszczelkę, typu średniego „N” SN84 SDR41, lub 

typu ciężkiego „S” SN8, SDR34 wg PN-EN 1401-1:2009 i PN-EN 476:2012. 

  Rury te muszą charakteryzować się: 

-  odpornością na obciążenia statyczne i dynamiczne, 

-  odpornością na korozję ogólną i wżerową, 

-  odpornością na długotrwałe oddziaływanie kwaśnego i zasadowego środowiska gruntowo-

wodnego i olejów (pH 2-12), 

-  odpornością na oddziaływanie chemiczne odprowadzanych ścieków, 

-  odpornością na ścieranie w wyniku działania wód mocno zamulonych i 

zanieczyszczonych, 

-  odpornością na ścieki o temp. do +45ºC przy przepływie ciągłym i do +60ºC przy 

przepływie krótkotrwałym, 

-  gładką powierzchnią wewnętrzną, 

-  niskim współczynnikiem rozszerzalności termicznej. 

 

2.3. Rurociągi ciśnieniowe. 

 

 Do wykonania rurociągu tłocznego stosuje się rury i kształtki z polietylenu wysokiej 

gęstości PE-HD, klasy PE 100, SDR 17 PN10 lub SDR11 PN16 wg PN-EN 12201 i PN-EN 

ISO 15494 (U). System taki musi charakteryzować się: 

- doskonałą wytrzymałością mechaniczną, 

- wysoką udarnością, 



- bardzo dobrą elastycznością, 

- możliwością zaciskania rur i odcinania przepływu mediów przy pacach remontowych, 

- gładką powierzchnią wewnętrzną zmniejszającą opory przepływu - niski ciężar, 

- łatwością i szybkością montażu, 

- odpornością na czynniki korozyjne zawarte w glebie, 

- obojętnością fizjologiczną. 

 Do połączenia przewodów należy stosować kształtki elektrooporowe i doczołowe. 

 

2.4. Rurociągi drenarskie. 

 

 Rurociągi drenarskie należy wykonać z rur i kształtek o poniższej charakterystyce 

- rury drenarskie PVC-U o ściankach falistych z profilowaną powierzchnią wewnętrzną i 

zewnętrzną (Typ R1 wg DIN 4262-1), o średnicach nominalnych od DN/OD 50 do 

DN/OD 160, wykonane z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) z otuliną 

filtracyjną z włókna polipropylenowego, 

- kształtki do łączenia rur na zamknięcie zaczepowe, 

- system drenarski przeznaczony jest do odwadniania łąk i pól uprawnych, ochorny 

budynków przed wilgocią i naporem wody przenikającej z gruntu w bezpośrednim 

sąsiedztwie ław fundamentowych i murów, 

- system spełnia wymagania normy PN-C-89221 - Rury z tworzyw sztucznych – Rury 

drenarskie karbowane z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U). 

 

2.5. Studzienki kanalizacyjne polietylenowe inspekcyjne. 

 

Należy zastosować studzienki inspekcyjne DN600 o poniższej charakterystyce technicznej:  

- materiał: polietylen (PE-HD), 

- studzienki spełniają wymagania normy PN-EN 13598-2, 

- przeznaczenie do kanalizacji: grawitacyjnej (sanitarnej i deszczowej) i ciśnieniowej, 

- zastosowanie jako: studzienki rewizyjne, wpustowe, rozprężne, osadnikowe, 

przepompownie ścieków 

- studzienki stosowane zarówno na powierzchniach nie narażonych na duże obciążenie jak i 

w pasie drogowym, 

- mały ciężar elementów, 

- własności: duża wytrzymałość mechaniczna, sztywność konstrukcji odporność na korozję 

chemiczną, bardzo duża odporność na działanie agresywnych ścieków i agresywnych wód 



gruntowych oraz zanieczyszczony i skażony grunt, 100% szczelność, nietoksyczność dla 

środowiska, nie wydzielają żadnych substancji podczas eksploatacji, najwyższa odporność 

na ścieranie, 

- zalety: niski koszt inwestycji, szybki i łatwy montaż w trudnych warunkach terenowych, 

możliwość wykonywania wąskich wykopów o wymiarach przybliżonych do wymiarów 

studzienek, możliwość montażu studzienek bez stosowania ciężkiego sprzętu, 

- elementy studzienki posiadają specjalne użebrowanie zwiększające jej sztywność oraz 

przeciwdziałające siłom wyporu w gruntach niestabilnych i o wysokim poziomie wód 

gruntowych, 

- studzienki mogą być wykonane jako monolityczne (poszczególne elementy są ze sobą 

zespawane) lub z elementów połączonych uszczelką, 

- maksymalna głębokość posadowienia studzienki wynosi 5,3 m, 

- budowa: podstawa - kineta z wyprofilowanymi fabrycznie kanałami do podłączania rur 

wlotów i wylotu ścieków, nadstawka do nadbudowy studzienki do odpowiedniej 

wysokości, uszczelki łączące do połączeń elementów studzienki zapewniają szczelność, 

uszczelki wlotowe do połączenia rur z kinetą 

- zwieńczenie płytą żelbetową DN1000/600 spełniającą wymagania norm PN-B-10729 i PE-

EN 1917 i włazem żeliwnym kanałowym DN600, klasy A15 (1,5 t ) wg PN-EN 124:2000. 

 

2.6. Studzienki kanalizacyjne betonowe rewizyjne. 

  

  Jako studzienki rewizyjne należy zastosować studnie DN1000 z prefabrykatów 

betonowych (beton wibroprasowany C35/45, wodoszczelny W8 i mrozoodporny), spełniające 

wymagania norm PN-B-10729 i PE-EN 1917 i posiadające odpowiednie aprobaty techniczne. 

W/w studzienki powinny składać się z: 

-  kręgu betonowego z dnem ze stopniami złazowymi, 

-  kinety prefabrykowanej lub wykonanej w miejscu wbudowania z betonu 

hydrotechnicznego B-25, 

-  kręgów betonowych z uszczelkami ze stopniami złazowymi,  

-  pierścienia betonowego odciążającego (dla studzienek w terenie przejezdnym), 

-  płyty pokrywowej żelbetowej z otworem pod właz żeliwny DN600, 

-  w razie potrzeby pierścieni betonowych o wys. 6, 8 i 10 cm, 

-  włazu żeliwnego kanałowego DN600, klasy A15 (1,5 t) wg PN-EN 124:2000, 

-  złączek montażowych do podłączenia przewodów. 

 

2.7. Zbiornik retencyjny. 

  

 Jako zbiornik retencyjny należy zastosować zbiornik żelbetowy o poniższych cechach 

konstrukcyjnych: 

- być wykonany z betonu klasy minimum C20/25 ( B25) i gatunku stali zbrojeniowej St500-

b, 

- posiadać atest higieniczny PZH, 

- aprobatę techniczną ITB, 

- krajową deklarację zgodności projekty budowlane etykiety ze znakiem „B”. 



- wymiary zewnętrzne: 4,00 x 2,00 x 1,65 m, 

- grubość ścianek min 10 cm, 

- pojemność całkowita 12,7 m3, 

- pojemność czynna 10,0 m3. 

 Do kontroli zbiornika przewidziano komin włazowy betonowy DN800 zwieńczony 

pokrywą, spełniające wymagania norm PN-B-10729 i PE-EN 1917 i włazem żeliwnym 

kanałowym DN600, klasy A15 (1,5 t ) wg PN-EN 124:2000. 

 Zbiorniki należy posadowić na warstwie zagęszczonego tłucznia lub żwiru z piaskiem o 

grubości od 30 cm w gruntach suchych, a w gruntach nawodnionych (odwadnianych w 

trakcie robót) podłoże należy wykonać jw. łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. 

 

2.8. Przepompownia ścieków. 

  

2.8.1. Zbiornik.  

 

Należy zainstalować zbiornik DN1200 o wysokości H=5700 mm wykonany z 

polimerobetonu o grubości nie mniej niż 40 mm. Komorę zbiornika stanowi rura wykonana z 

polimerobetonu odporna na agresywne grunty, ścieki oraz gazy, nie ulegająca korozji, pod 

wpływem kwasu siarkowego, powstałego w procesach biodegradacji, występującego w 

zbiornikach ściekowych. Wymagane parametry materiału zbiornika: 

- ciężar właściwy: 2300 kg/m3, 

- moduł sprężystości przy ściskaniu: 28 000 MPa, 

- wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: 20 MPa, 

- wytrzymałość na ściskanie min.: 90 MPa, 

- ścieralność max = 0,5 mm, 

- chropowatość ścian max = 0,1 mm, 

- Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej, [αTx10-6]: 15 1/ºC, 

- współczynnik Poissona: 0,23, 

- nasiąkliwość wodą: 0,05%, 

- odporność chemiczna na agresywne media pH = 1 do 10. 

2.8.2. Pompy. 

Dobrano 2 pompy o poniższych parametrach: 

-  Qp = 1,5 l/s, 

-  Hp = 10,2 m s.w., 

- typ wirnika: z rozdrabniaczem, 

- podstawowe uszczelnienie wału: SIC/SIC, 



- korpus pompy: żeliwo szare EN-JL1030, 

- wirnik: żeliwo szare EN-JL1030, 

- uszczelka: SIC/SIC, 

- maksymalna temperatura otoczenia: 40°C, 

- maksymalne ciśnienie pracy 6 bar, 

- kołnierz standardowy: DIN, 

- króciec tłoczny: DN40, 

- ciśnienie: PN10, 

- max głębokość montażu: 10 m, 

- zakres temperatury cieczy 0 .. 40 °C 

- gęstość: 998.2 kg/m3, 

- liczba biegunów: 2, 

- moc wejściowa P1: 1,4 kW, 

- nominalna moc silnika - P2: 0,9 kW, 

- Częstotliwość podstawowa: 50 Hz, 

- napięcie nominalne: 1 x 230 V, 

- rozruch: bezpośredni, 

- max liczba załączeń na godzinę: 30, 

- prąd znamionowy: 6,2 A, 

- prąd uruchomienia 38 A, 

- prąd znamionowy przy braku obciążenia: 2,9 A, 

- prędkość nominalna: 2890 obr/min, 

- rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP 68, 

- klasa izolacji (IEC 85): F, 

- zabezpieczenie silnika: łącznik termiczny. 

2.8.3. Wyposażenie zbiornika. 

 Zbiornik przepompowni powinien być wyposażony w następujące elementy: 

- pokrywa żelbetowa wg PN-B-10729 i PE-EN 1917 z otworem pod właz, 

- podest obsługowy - stal nierdzewna,  



- drabinka złazowa z stopniami żarowymi antypoślizgowymi - stal nierdzewna, 

-  poręcz złazowa montowana na zewnątrz zbiornika bezpośrednio na pokrywie zbiornika - 

stal nierdzewna, 

-  właz wejściowy kopertowy - stal nierdzewna, 

-  belka wsporcza – stal nierdzewna, 

-  prowadnice - stal nierdzewna, 

-  łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna, 

-  zasuwy z klinem gumowanym żeliwne DN40 + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze 

stali nierdzewnej szt. 2, których zamykanie i otwieranie jest  wyprowadzone po otwarciu  

włazu w świetle jego otworu (wyłącznie obsługa z poziomu terenu),  

-  zawory zwrotne kulowe kolanowy DN40 szt. 2 – żeliwo,  

-  połączenie pionów tłocznych kształtkami niskooporowymi (trójnik orłowy) – nie 

dopuszcza się zastosowania połączeń spawanych pod kątem prostym, 

-  spawanie rurociągów tłocznych należy wykonać w minimum 70% metodą orbitalną 

potwierdzoną wydrukiem spawu, 

-  przewody tłoczne wewnętrzne - stal nierdzewna (piony DN40 i przewód zbiorczy 

DN65), 

- przewody tłoczne zewnętrzne PE-HD do kanalizacji,  

-  połączenia kołnierzowe nierdzewne, 

-  elementy złączne - stal nierdzewna,  

-  nasada T-52 z pokrywą - 1 szt., 

-  układ tłoczny z stali nierdzewnej wyprowadzony na zewnątrz zbiornika wymaga 

zastosowania uszczelnienia łańcuchowego lub połączenie z rurociągiem PEHD tłocznym 

wewnątrz zbiornika za pomocą złączki STAL/PE, 

-  wspornik, obciążnik regulatorów pływakowych, 

-  kominek wentylacyjny DN100 – stal nierdzewna / PCV – szt. 1 (nawiewny), 

-  kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem – stal nierdzewna / PCV  szt.1 

(wywiewny).  

2.8.4. Rozdzielnia sterowania pomp. 

Wyposażenie i funkcje rozdzielnicy elektrycznej: 

1) Szafa rozdzielnicy 

 obudowa szafy sterowniczej - wykonana z poliestru wzmocnionego poliwęglanem GRP o 

stopniu ochrony  min. IP 65, współczynniku udarowości mechanicznej IK 10 z uszczelką 



PUR, wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego, na których są 

zainstalowane: 

- kontrolki: poprawności zasilania, awarii ogólnej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, 

pracy pompy nr 1, pracy pompy nr 2, 

- wyłącznik główny zasilania, przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – 

Automatyczna), 

- przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy ręcznej, 

- stacyjka z kluczem, 

 wymiary szafy sterowniczej: 800 x 600 x300 mm, 

 szafa wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2 mm, 

 szafa wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych 

 szafa posadowiona na cokole  plastikowym, umożliwiającym montaż / demontaż 

wszystkich kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy  hydrostatycznej, 

itd.) bez konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej 

2) Urządzenia elektryczne: 

- moduł telemetryczny GSM/GPRS/EDGE z wyświetlaczem LCD i klawiaturą, 

- czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz, 

- układ grzejny 50 W wraz z elektronicznym termostatem, 

- czteropolowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C, 

- przetwornik prądowy do monitorowania prądu pompy, 

- wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63 A, 

- wyłącznik główny sieć-agregat 60 A, 

- gniazdo agregatu 32 A / 5 P w zabudowie tablicowej, 

- gniazdo serwisowe 230 V / 10 A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-

prądowym klasy B 10, 

- wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i zanikiem 

napięcia na dowolnej fazie zasilającej, 

- stycznik dla każdej pompy, 

- jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej, 

- zasilacz buforowy 24 VDC / 1 A wraz z układem akumulatorów, 

- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego 

i optycznego, 

- przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna), 

- wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej, 

- hermetyczny  wyłącznik krańcowy otwarcia włazu przepompowni, 



- stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu, 

- sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4 – 20 mA) o zakresie 0-4 m H2O wraz 

z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz z łańcuchem ze stali 

nierdzewnej, 

- antena typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku wysokiego -

poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 – z montażem 

na obudowie szafy sterowniczej), 

- oświetlenie wewnętrzne szafy. 

3) Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą 

następujące sygnały: 

- tryb pracy (Ręczny/Automatyczny), 

- zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe), 

- potwierdzenie pracy pompy nr 1, 

- potwierdzenie pracy pompy nr 2, 

- awaria pompy nr 1 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika 

silnikowego, 

- awaria pompy nr 2 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika 

silnikowego, 

- kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni, 

- kontrola pływaka suchobiegu, 

- kontrola pływaka alarmowego – przelania, 

- kontrola rozbrojenia stacyjki, 

- wejścia analogowe (4…20mA): sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA), 

zabezpieczony bezpiecznikiem 32 mA, sygnał z przekładników prądowych (4...20mA), 

- wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC): załączanie pompy nr 1 

załączenie pompy nr 2, załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza 

pompowni, załączenie rewersyjne pompy nr 1, załączenie rewersyjne pompy nr 2, 

załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki alarmowej. 

4) Rozdzielnia sterowania pomp powinna zapewniać: 

- naprzemienną pracę pomp, 

- automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia 

pracy, 

- kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych 



- funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – 

tylko dla pracy ręcznej, 

- w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch 

pływaków. 

Szafy powinny posiadać Certyfikat Zgodności CE oraz raport z badań w zakresie 

kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywami EMC i EEC: 

 

2.9. Składowanie materiałów. 

 

2.9.1. Składowanie rur. 

   

  Rury należy składować na równym, gładkim i podłożu bez kamieni i przedmiotów o 

ostrych krawędziach. Zwoje należy składować w pozycji poziomej. Oryginalnie zapakowane 

wiązki rur można składować na po 3 jedna na drugiej do wysokości max 3 m, przy czym 

ramki wiązek powinny spoczywać na sobie. Luźne rury lub niepełne wiązki można składować 

w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości min 10 cm, grubości 

min 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. 

Stosy z boku powinny być zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w 

odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 

1,5 m wysokości. Rury o innych średnicach powinny być składowane oddzielnie. 

  Należy unikać składowania przez okres dłuższy niż 12 miesięcy bez stosowania 

odpowiednich środków zabezpieczających. W przypadku przykrycia rur i kształtek 

plandekami nieprzepuszczającymi światła należy zapewnić ich dobrą wentylację. 

Elementy uszczelniające należy starannie chronić przed światłem i składować w suchym 

chłodnym miejscu. Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak również ich przetaczanie i 

wleczenie. Należy unikać wyginania i naprężeń udarowych. 

 

2.9.2. Składowanie elementów prefabrykowanych. 

 

 Przy składowaniu prefabrykatów należy przestrzegać następujących zasad:  

- teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i 

odwodnionej, wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe, 

- pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykat6w należy zachować trakty 

komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów, 

- prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów 

montażowych, 

- każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem 

powinien być składowany osobno, 

- prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających 

odstęp od podłoża  

 minimum 15 cm, 

- podkłady w miejscu styku z prefabrykatem powinny posiadać elastyczną wykładzinę, 

- w zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one być 

ustawione na podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do 

obrzeża prefabrykatu, 

- prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być składowane w stosach do wysokości 1,80 

m, 



- stosy powinny być prawidłowo ułożone i odpowiednio zabezpieczone przed 

przewróceniem, 

- załadunek, transport, rozładunek i składowanie prefabrykatów należy przeprowadzać 

zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

oraz odpowiednimi przepisami. 

 

2.9.3.  Składowanie studzienek z tworzyw sztucznych. 

 

Składowanie studzienek powinno się odbywać w wyznaczonych miejscach tak, 

aby składowane części nie były narażone na uszkodzenia. Przechowywać na równym 

podłożu. Poszczególne elementy różniące się wymiarami powinny być składowane osobno. 

Podstawy studzienek należy składować pojedynczo. Nadstawki i stożki studzienek należy 

składować w pozycji pionowej. Studzienki monolityczne składować pojedynczo. 

Studzienki należy przechowywać w temperaturze poniżej 40ºC. 

Studzienki mogą być przechowywane na wolnym powietrzu jednak ich czas składowania 

od daty produkcji nie powinien być dłuższy niż 48 miesięcy. 

Odległość od źródeł ciepła (grzejników przewodów grzewczych) nie może być mniejsza 

niż 1 m. Studzienki należy chronić przed kontaktem ze smarami i olejami. Uszczelki wlotowe 

zaleca się przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC oraz chronić przed silnym światłem 

słonecznym (promieniami UV). 

Uszczelki podczas składowania nie powinny być poddane odkształceniom. Zaleca się 

utrzymywanie uszczelek w stanie czystym 

 

2.9.4.  Składowanie uzbrojenia i innych materiałów. 

 

 Elementy uzbrojenia powinny być składowane w oryginalnych opakowaniach, zgodnie z 

zaleceniami producentów oraz powinny być przechowywane w pomieszczeniach 

zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję i 

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

 Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki odtłuszczające, farby i inne) 

powinny być składowane w sposób uporządkowany w zamkniętych pomieszczeniach 

zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Materiały 

łatwopalne takie jak farby, rozpuszczalniki i kleje należy je przechowywać z zachowaniem 

szczególnej ostrożności w zakresie ochrony ppoż. 

 

2.9.5. Składowanie kruszywa. 

 

 Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego 

odcinka rurociągu. 



 Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim 

odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego 

składowania i poboru. 

 

3. SPRZĘT. 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

  

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 

1 - Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót montażowych. 

 

 W zależności od potrzeb, wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót 

montażowych: 

- elektronarzędzia, 

- samochód dostawczy o ładowności 0,9 t, 

- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 t, 

- żuraw samochodowy o udźwigu 4 t. 

 

4. TRANSPORT. 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

  

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej 

OST-00 - Wymagania ogólne. 

 Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni transport dla poszczególnych materiałów 

i urządzeń. Pojazdy powinny posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego 

ładunku oraz powinno się stosować do ograniczeń obciążeń osi pojazdów. 

 

4.2. Transport rur. 

 

 Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu 

poziomym. Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone 

przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie 

powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia 

mechaniczne. Sposób transportu musi nadto być zgodny z instrukcją producenta w tym 

zakresie.  

 Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy 

zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. 

 W trakcie rozładunku przy użyciu żurawi należy stosować liny miękkie np. nylonowe.  

Nie wolno stosować metalowych lin i łańcuchów. Rury w oryginalnych zapakowanych 

wiązkach należy rozładowywać z zastosowaniem wózków widłowych 

 Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie  może przewyższać ścian 

środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur należy 



układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać 

elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur. 

 

4.3. Transport prefabrykowanych elementów studni. 

 

Przy załadunku i rozładunku należy przestrzegać następujących zasad: 

- podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek 

powinny być wykonywane przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu 

dostosowanym do masy przenoszonych elementów prefabrykowanych, łącznie z 

osprzętem transportowym (zawiesiem), 

- prefabrykaty transportowane przy użyciu żurawi lub suwnic powinny być podwieszone za 

pomocą, specjalnych zawiesi zapewniających właściwe zawieszenie prefabrykatu podczas 

transportu i równomierne rozłożenie sil na poszczególne cięgna, 

- do podnoszenia elementów należy użyć haków o odpowiedniej szerokości ,,gardzieli" 25-

30 mm i udźwigu 1000-1500 kg na hak; użycie nieodpowiednich haków może 

spowodować uszkodzenie przenoszonych elementów. 

Przy transporcie należy przestrzegać następujących zasad: 

- zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania, 

- środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny 

być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się 

prefabrykatu 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 powierzchniach 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 prefabrykat6w ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do 

wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, 

- przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportowych 

prefabrykaty powinny być układane na elastycznych podkładkach ułożonych w pionie pod 

uchwytami montażowymi, 

- prefabrykaty posiadające prostą, płaską powierzchnię wsporczą, powinny być ustawione 

na podkładkach o przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu 

powierzchni wsporczej powinny być ustawione na podkładkach o profilu odpowiednio 

dostosowanym do kształtu tej powierzchni.   

 

4.4. Transport studzienek z tworzyw sztucznych. 

 

Załadunek i rozładunek może być ręczny lub za pomocą urządzeń mechanicznych przy 

użyciu pasów z tkanin. Studzienki podczas transportu muszą być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. Załadunek można prowadzić tylko na pojazdy, których powierzchnie 

ładunkowe są równe i pozbawione ostrych lub wystających krawędzi. Studzienki powinny 

być ułożone ściśle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem się. Ładunek może być 

zabezpieczony przed przesuwaniem się wyłącznie niemetalowymi, najlepiej parcianymi 

taśmami. Niedopuszczalne jest zrzucanie z pojazdu i przesuwanie po twardym podłożu. 



Niski ciężar pojedynczych elementów studni umożliwia ręczny transport na placu budowy, 

oraz ustawianie i montaż w wykopie przy użyciu dwóch osób, eliminując użycie ciężkiego 

sprzętu oraz drogich dźwigów. 

 

4.5. Transport włazów kanałowych. 

  

 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać 

na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 

 

4.6. Transport pozostałych materiałów. 

 

 Pozostałe materiały jak elementy uzbrojenia powinny być transportowane w oryginalnych 

opakowaniach i zabezpieczone przed uszkodzeniami oraz powinny być przewożone zgodnie z 

zaleceniami producenta. 

 Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z normą: BN-

88/6731-08. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas 

transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - 

przed rozpyleniem. Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość 

dostaw materiałów, w miarę postępu robót. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 

  

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej OST-00 - Wymagania ogólne. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze. 

 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je 

w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

 W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery 

tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 

reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 

 Przed wykonaniem wykopów należy zdjąć odcinek nawierzchni z kostki betonowej 

wraz z podbudową i po wykonaniu rurociągów i zasypaniu wykopów należy odtworzyć 

nawierzchnię i podbudowę. 

 W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z 

opadów atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej 

następujące warunki: 



- górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad 

szczelnie przylegający teren, 

- powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy 

odpływ wody poza teren przylegający do wykopu; 

- w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną 

odległość. 

 

5.3. Montaż rurociągów. 

 

5.3.1. Ogólne zasady montażu i układania rurociągów. 

 

 Przy układaniu rur wzdłuż tras wykopów należy stosować się do następujących 

wskazówek: 

- rury należy układać jak najbliżej wykopu, 

- pojedyncze rury powinny spoczywać na równej powierzchni i być równomiernie podparte 

dla zmniejszenia ugięć, 

- po wykonaniu wykopu, rury należy układać po przeciwnej stronie niż odkładany grunt z 

wykopu, 

- należy pozostawić miejsce na przemieszczanie się koparki, 

- rury nie mogą być narażone na działanie ciężkiego sprzętu i ruchu kołowego, oraz muszą 

być zabezpieczone przed ewentualnymi podmuchami wiatru, 

- należy chronić rury przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania słonecznego, 

które może spowodować, wyginanie się rury, 

- wygięcie takie może być zlikwidowane przez obrócenie rury chłodniejszą stroną do słońca 

lub przez umieszczenie rury w cieniu, ponadto pozostawienie rur w pakietach zmniejsza 

możliwość wyginania się rur w wyniku działania promieniowania słonecznego, 

- rury należy układać kielichem skierowanym w górę przewodu. 

  

Przy montażu rurociągów powinny być spełnione warunki zapewniające prawidłowe 

wykonanie połączeń, szczelność przewodów i właściwą eksploatację sieci: 

- montaż przewodów z tworzyw sztucznych należy przeprowadzać przy temperaturze 

otoczenia 0 ÷ 30°C, 

-  najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 

przepływu (samooczyszczania), tj. 0,6 ÷ 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze 

niż 0,5 %, 

-  głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów 

1,0÷1,3 m, a przy mniejszych zagłębieniach należy odpowiednio ocieplić kanał, 

- należy dążyć do tego, aby zagłębienie kanału na końcówce sieci zapewniało możliwość 

ewentualnego skanalizowania obiektów położonych przy tym kanale, 

- do budowy przewodu mogą być używane tylko rury, kształtki i łączniki nie wykazujące 

uszkodzeń (np. wgnieceń, pęknięć oraz rys na ich powierzchniach), 

- układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża (podłoże 

profiluje się w miarę układania odcinków rurociągu), 

- przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co 

najmniej 1/4 swego obwodu, 

- jeżeli występuje taka możliwość, należy montować przewód na powierzchni terenu, a 

następnie opuszczać go na dno wykopu; metoda ta może być stosowana przy wykopach 

wąsko przestrzennych bez obudowy ścian, a przede wszystkim bez poprzecznych 

poziomych i dotyczy zwykle rurociągów produkowanych w zwojach oraz rur PE w 

odcinkach o średnicach poniżej 280 mm; przewód montowany jest na podkładach 



drewnianych ułożonych na poboczu wykopu, bądź na pomoście drewnianym ustawionym 

nad wykopem; maksymalna długość montowanego odcinka rurociągu jest zależna od 

rozstawu węzłów, ale nie może być większa niż 100; przy opuszczanie przewodu PP lub 

PVC na dno wykopu należy zwrócić uwagę na oznakowania granicy wcisku bosych 

końców rur w kielichy oraz na nie przekraczanie dopuszczalnego ugięcia przewodu, 

- układanie pojedynczych rur stosuje się dla średnic powyżej 225 mm; rury rozmieszcza się 

na dnie wykopu i kolejno wykonuje się złącza, przy czym rura zakończona kielichem (do 

którego jest wciskany bosy koniec następnej rury) powinna być uprzednio ustabilizowana 

przez wykonanie obsypki, 

- dopuszcza się zginanie na zimno rur wykorzystując ich elastyczność i elastyczność samych 

złącz pod warunkiem, że nie spowoduje to ugięcia w kielichu większego niż 2º, 

-  niedozwolone jest gięcie rur na gorąco (odchylona rura nie może być nawiercana). 

 

5.3.2. Montaż rurociągu grawitacyjnego. 

 

 Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy układać wg PN-EN 1610. Przewody 

należy układać na podsypce żwirowo-piaskowej o grubości 15 cm oraz należy zabezpieczyć 

przewody obsypką piaskową o wysokości 30 cm ponad rurę. Montaż rurociągu 

grawitacyjnego należy przeprowadzić w następujący sposób: 

- rury i kształtki należy, przed opuszczeniem do wykopu lub przed montażem, sprawdzić 

pod kątem występowania ewentualnych uszkodzeń, 

-  rur nie należy zrzucać do wykopu, 

-  nie można montować uszkodzonych rur, kształtek oraz elementów uszczelniających, 

-  aby zapewnić prawidłowe położenie rury w wykopie należy ją co 30 do 40 cm 

przysypać, 

- po wstępnym rozmieszczeniu rur w wykopie należy przeprowadzić montaż zgodnie z 

projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od punktu o rzędnej niższej do punktu o 

rzędnej wyższej, 

- należy usunąć dekle zabezpieczające, zarówno z kielicha rury już ułożonej, jak i z bosego 

końca kolejnej rury, 

- ustawić współosiowo łączone elementy, 

- posmarować bosy koniec i uszczelkę środkiem ułatwiającym poślizg, 

- wcisnąć bosy koniec do kielicha mufy. 

Ponadto: 

- po nasmarowaniu końców bosych rur nie można dopuścić do ich kontaktu z gruntem, 

- nie można doprowadzić do zabrudzenia kielicha mufy, 

- bosy koniec rury wciskać do osiągnięcia przez czoło kielicha granicy wcisku oznaczonej 

na zewnętrznej powierzchni rury, 

- jeżeli brak jest oznaczenia, bosy koniec wciska się do końca kielicha mufy (do oporu), a 

następnie cofa o około 1 cm, 

- montując przewody należy upewnić się, że poszczególne odcinki rur ułożone są w linii 

prostej i nie są odchylone w pionie ani w poziomie od projektowanego kierunku, 

- wciskanie bosego końca rury do kielicha może być wykonywane z zastosowaniem prostej 

dźwigni przy użyciu drążka stalowego i drewnianego klocka lub z dociskiem podłużnym 

za pomocą obejmy pierścieniowej i wyciągarki z mechanizmem zapadkowym (dla rur o 

większych średnicach), 

- decyzja należy do wykonawcy, jaka metoda będzie stosowana do montażu rurociągu, 

- niedozwolone jest używanie łyżki koparki do wciskania rury w kielich. 

 



  Przycinanie rur wykonywane jest po stronie bosego końca. Cięcia dokonuje się piłą 

mechaniczną lub ręczną przy zachowaniu następującej kolejności robót: 

- oznaczyć na powierzchni zewnętrznej rury linię cięcia oraz granicę wcisku rury w kielich 

w odległości od linii cięcia takiej jak długość fabrycznie oznaczona na bosym końcu, 

- umieścić rurę w korytku drewnianym tak, aby linia cięcia rury znalazła się naprzeciw 

szczeliny w ściankach korytka, 

- przytrzymać rurę w korytku i dokonać cięcia, 

- wykonać fazowanie końcówki rury za pomocą pilnika - zdzieraka, 

- wygładzić powierzchnię cięcia i fazowania oraz wyokrąglić krawędzie za pomocą 

pilnika gładzika, 

- posmarować końcówkę środkiem poślizgowym, 

- końcówka bosego końca rury jest gotowa do wsunięcia w kielich mufy. 

 

5.3.3. Montaż i układanie rurociągów ciśnieniowych. 

 

Rurociągi ciśnieniowe należy układać w wykopach otwartych na głębokości 1,6÷1,7 m 

p.p.t. na podsypce piaskowej lub żwirowo-piaskowej o grubości min 15 cm. 

 Montaż rurociągu tłocznego w wykopie otwartym należy przeprowadzić w 

następujący sposób: 

- rury produkowane w odcinkach mogą być łączone w dłuższe odcinki w wykopie lub poza 

nim, w pobliżu jego krawędzi, 

- możliwość uginania się rur PE-HD pozwala na opuszczenie do wykopów rurociągów już 

zmontowanych, 

- zalecany minimalny promień gięcia dla rur PE o SDR21 nie może być mniejszy niż 25 x 

DN, 

- jeżeli rurociąg będzie układany w warunkach niskich temperatur zewnętrznych, to promień 

gięcia powinien wynosić min 35 x DN,  

- w przypadkach dostarczania rur w zwojach należy je układać w wykopach pod takim 

kierunkiem ugięcia, pod jakim zostały pierwotnie zwinięte w produkcji, 

- zmiany kierunku rury przez jej ugięcie można wykonać tylko ręcznie, 

- niedopuszczalne jest wyginanie rur z zastosowaniem sprzętu mechanicznego, jak również 

przez ich podgrzewanie, 

- rury w wykopie powinny być ułożone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem 

spadków, 

- osiowość ułożenia rur najlepiej zapewnić układając je oznaczeniami do góry i w jednej 

linii, 

- rury na całej długości powinny ściśle przylegać do podłoża na co najmniej 1/4 

obwodu. 

  



5.3.4. Zgrzewanie rurociągu z PE. 

  

Rury PE należy łączyć metodą zgrzewania elektrooporowego lub doczołowego wg 

wytycznych podanych przez producenta. Proces zgrzewania należy prowadzić wg poniższych 

zasad: 

- proces zgrzewania musi odbywać się przy dodatnich temperaturach otoczenia, 

- nie wolno wykonywać zgrzewania przy występowaniu dużej wilgotności powietrza, 

np. mgły, 

- przed rozpoczęciem zgrzewania zawsze należy zapoznać się z instrukcją zgrzewarki, 

- jeżeli kolejne czynności podane w instrukcji zgrzewarki odbiegają od ogólnych 

wytycznych dotyczących zgrzewania, należy zastosować się do instrukcji urządzenia. 

 

Zgrzewanie elektrooporowe. 

 Zgrzewanie elektrooporowe należy wykonać wg poniższych wskazówek: 

1) Sprawdzić stan zgrzewarki (generatora – jeżeli jest), narzędzi, rur i kształtek oraz 

przygotować miejsce do zgrzewania (ewentualnie rozpiąć namiot lub osłony). Właściwie 

działający sprzęt, sprawne narzędzia, wolne od wad rury i kształtki oraz właściwie 

przygotowane miejsce zgrzewania są oczywistym warunkiem wstępnym dla wykonania 

połączenia wysokiej jakości. Szczególnie istotne jest stosowanie zgrzewarki kompatybilnej 

z systemem używanych kształtek (producenci kształtek zalecają stosowanie określonych 

modeli). Uszkodzenia mechaniczne kształtek i nadmierna (powyżej 1,5%) owalizacja rur 

mogą być przyczyną awarii połączenia po upływie kilku lat (próba ciśnieniowa nie wykaże 

jego wadliwości). 

2) Przyciąć rurę prostopadle do jej osi i usunąć wióry (o ile powstały podczas cięcia). Jeżeli 

to konieczne - oczyścić rurę wewnątrz. W przypadku rur które mają być łączone kształtką 

elektrooporową , jest bardzo ważne prostopadłe ich przycięcie. Źle przycięta rura włożona 

do kształtki może nie pokryć w odpowiedniej proporcji środkowej strefy zimnej, a w 

krytycznych przypadkach nawet strefy grzania. W takiej sytuacji rosnące ciśnienie 

topiącego się PE może spowodować wpływ gorącego, płynnego polimeru do środkowej 

strefy zimnej. Mogą w takiej sytuacji nastąpić również przemieszczenia drutu oporowego 

czego efektem może być zwarcie.„Inteligentne” zgrzewarki kontrolują przebieg procesu 

zgrzewania i w przypadku wystąpienia zwarcia alarmują zgrzewacza o zaistniałej 

nieprawidłowości. Jej konsekwencją jest konieczność wycięcia wadliwego połączenia i 

wykonania nowego. Konieczność oczyszczenia wnętrza końca rury podyktowana jest 

możliwością dostania się zanieczyszczeń do strefy grzania (podczas montażu połączenia), 

co mogłoby mieć wpływ na wytrzymałość złącza. 

3) Przy użyciu skrobaka usunąć utlenioną warstwę PE z co najmniej tych obszarów łączonych 

elementów, które znajdują się w strefie zgrzewania (nie dotyczy kształtek 

elektrooporowych), a następnie miejsca te przemyć wacikiem nasączonym płynem 

czyszczącym. Na skutek oddziaływania środowiska (głównie promieniowania UV) 

powierzchnie rur i kształtek utleniają się. Usunięcie utlenionej warstwy PE (grubości około 

0,1-0,2mm) jest konieczne dla zapewnienie wymaganej wytrzymałości złącza. Podczas 



skrobania odsłaniamy bardzo czysty i ustabilizowany polimer, który podczas dyfuzji 

molekularnej zapewnia najkorzystniejsze warunki jej zachodzenia. Dobrą praktyką jest 

skrobanie większej powierzchni, aby Inspektor nadzoru nie miał wątpliwości co do 

wykonania tej operacji. Zalecane jest stosowanie skrobaków mechanicznych szczególnie w 

przypadku elementów o większych średnicach. Należy zwrócić uwagę na fakt, że 

usunięcie warstwy PE o nadmiernej grubości zwiększa luz między rurą a kształtką, co 

może doprowadzić do osłabienia połączenia. Oskrobane miejsca należy przemyć płynem 

czyszczącym, gdyż brud, zanieczyszczenia, które w międzyczasie dostały się na 

oczyszczone powierzchnie mogą stanowić barierę dla dyfuzji molekularnej i tym samym 

uzyskania pełnej wytrzymałości złącza. Ponadto płyn czyszczący wiąże wilgoć, 

gwarantując tym samym po jego szybkim odparowaniu, że łączone powierzchnie są suche. 

Do nanoszenia płynu czyszczącego należy używać materiału nie pozostawiającego 

włókien. 

4) Jeżeli kształtka elektrooporowa nie jest zapakowana fabrycznie w worek foliowy, należy 

przemyć jej powierzchnię wewnętrzną płynem czyszczącym. Zabieg ten ma na celu 

usunięcie kurzu i innych zanieczyszczeń, które podczas magazynowania kształtki dostały 

się na jej powierzchnię wewnętrzną. Jeżeli kształtka jest zapakowana w worek foliowy, 

a po jego otwarciu uległa zabrudzeniu na powierzchni wewnętrznej, to wówczas również 

trzeba przemyć ją płynem czyszczącym. Należy zwrócić uwagę na stan worka foliowego: 

jeżeli był on uszkodzony (otwarty), to taką kształtkę należy dokładnie obejrzeć i jeżeli nie 

jest uszkodzona – oczyścić z kurzu i brudu. 

5) Zaznaczyć na końcu rury głębokości jej wsunięcia do kształtki. Właściwie przycięta, 

oskrobana i oczyszczona rura powinna być wsunięta do wnętrza czystej kształtki na 

określoną głębokość. Rura powinna przysłonić strefę grzania i blisko połowę centralnej 

strefy zimnej. Jeżeli rura zostanie wciągnięta zbyt płytko, to wówczas centralna strefa 

zimna nie spełni swojej funkcji, ciśnienie wytworzone w trakcie zgrzewania może 

spowodować wypływ stopionego polimeru do wnętrza kształtki, a przemieszczający się 

drut oporowy może spowodować zwarcie. Jak już wspomniano wcześniej, niektóre 

zgrzewarki wyposażone są w układy wykrywające takie sytuacje, a wówczas przerywają 

proces zgrzewania i informują zgrzewacza o wystąpieniu błędu. Takie wadliwe połączenie 

powinno być wycięte i zastąpione nowym, poprawnym. 

6) Absolutnie czyste i całkowicie suche elementy zestawić ze sobą w połączenie i 

unieruchomić w zacisku montażowym. Sprawdzić jeszcze raz głębokość wsunięcia 

każdego elementu do wnętrza kształtki. Łączone elementy powinny być unieruchomione 

na czas zgrzewania i chłodzenia. Zacisk montażowy zapewnia przywrócenie okrągłego 

kształtu zowalizowanym rurom, ułatwia właściwy montaż i umożliwia obciążanie 

połączenia w trakcie fuzji. Przy nadmiernym oskrobaniu zowalizowanych rur (aby ułatwić 

wciśnięcie rury do wnętrza mufy) przez powstałe szczeliny na zewnątrz i do wnętrza 

kształtki może wypływać stopiony polimer, co ma wpływ na jakość połączenia. Ponadto 

stosowanie zacisków montażowych daje pewność właściwego ułożenia elementów 

względem kształtki elektrooporowej i stabilność połączenia podczas grzania i chłodzenia. 

Koszt zacisku montażowego i czas związany z jego użyciem są niewielkie w porównaniu 

do korzyści jakie dają prawidłowo wykonane połączenia, jeżeli będziemy brać pod uwagę 

50-cio letni okres eksploatacji sieci. 

7) Przeprowadzić zgrzewanie zgodnie z instrukcją obsługi zgrzewarki. Szczególną uwagę 

należy zachować zwłaszcza podczas zgrzewania prowadzonego w trybie manualnym. 

Niewłaściwie ustawione parametry procesu zgrzewania mają oczywisty wpływ na jakość 



połączenia. Stąd zalecane jest stosowanie takich kształtek i zgrzewarek, które umożliwiają 

zgrzewanie w trybie automatycznym. 

8) Upewnić się, czy proces zgrzewania przebiegł bez zakłóceń (zgrzewarka wyświetla 

komunikat o pozytywnym zakończeniu procesu). Złącze wykonane wadliwie należy 

usunąć i zastąpić nowym, poprawnie wykonanym. Po zakończeniu grzania można 

odłączyć przewody od kształtki. 

9) Zanotować na rurze czas zakończenia zgrzewania oraz numer zgrzewu i pozostawić 

połączenie w zacisku montażowym do wystudzenia (co najmniej 1,5 minuty na każdy 

milimetr grubości ścianki rury). Czas chłodzenia jest również krytycznym parametrem w 

zgrzewaniu elektrooporowym. Dyfundujące molekuły zostają zamknięte po obu stronach 

połączenia, wiążąc ze sobą powierzchnię rury i kształtki, umożliwiając tym samym 

przenoszenie obciążeń przez całe złącze. Zanotowanie czasu zakończenia zgrzewania 

ułatwia określenie momentu zdjęcia zacisku montażowego, który może być zdemontowany 

po całkowitym upływie czasu chłodzenia. Jego wcześniejsze usunięcie mogłoby osłabić 

połączenie. Biorąc pod uwagę okres 50-cio letniej eksploatacji jest wątpliwą oszczędnością 

skrócenie czasu chłodzenia, jeżeli kompromisem miałoby być skrócenie długotrwałej 

wytrzymałości połączenia. Zanotowanie numeru zgrzeiny ułatwia późniejszą identyfikację 

połączenia i jego powiązanie z protokołem zgrzewania generowanym przez zgrzewarkę. 

Jeżeli zgrzewarka nie posiada opcji zapamiętywania parametrów procesu zgrzewania, to 

należy ręcznie wypełnić protokół zgrzewania. 

10) Jeżeli zgrzewano kształtkę siodłową, to nawiercanie można wykonać dopiero po 

upływie co najmniej 1 godziny. Podczas nawiercania frez wywiera na rurę dość duży 

nacisk. Zbyt wczesne rozpoczęcie nawiercania mogłoby doprowadzić do oderwania rury 

od kształtki lub osłabienia połączenia między nimi. 

 

Zgrzewanie doczołowe. 

Proces zgrzewania doczołowego polega 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. 

Należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku łączenia rur zakwalifikowanych do tej samej 

grupy wskaźnika szybkości płynięcia (MFI), żeby użyć rur tej samej średnicy i grubości 

ścianek. Zgrzewanie należy przeprowadzić następująco: 

- zgrzewarkę ustawić  w równym, czystym i suchym miejscu, w razie potrzeby osłoniętym 

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, 

- końcówki rur ustawić osiowo, 

- oczyścić końce rur i ułożyć rury w uchwytach trzymających i właściwie je zamknąć,  



- uruchomić skrawarkę i dosuwać rury do noża skrawającego tak długo, aż będą powstawać 

ciągłe pasma wiórów o pełnej grubości ścianki, 

- odsunąć rury od noża skrawającego, 

- po nagrzaniu płyty grzewczej do właściwej temperatury, należy wsunąć płytę grzewczą 

pomiędzy końcówki i docisnąć oba końce rury do płyty. 

- po wystąpieniu na końcach rur wypływki sprawdzić, czy jest ona taka sama na całym 

obwodzie, 

- 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, 

- następnie należy dosunąć do siebie zmiękczone końcówki rur i stopniowo zwiększyć siłę 

docisku aż do osiągnięcia żądanej wartości, 

- podczas chłodzenia siła docisku nie ulega zmianie, 

- po ochłodzeniu zgrzewu należy ostrożnie otworzyć obejmy mocujące i wyjąć rury z 

maszyny, 

- po zakończeniu zgrzewania należy zmierzyć wielkość wypływki, 

- uzyskane wartości powinny być zgodne z podanymi w specyfikacji, 

- sprawdzenia wypływki dokonać na całym obwodzie zgrzewu (rowek między wałeczkami 

nie może być zagłębiony poniżej zewnętrznej powierzchni ścianki rury, przesunięcie 

ścianek łączonych rur nie może przekroczyć 10 % grubości ścianki i szerokość wypływki 

nie może przekroczyć: 0,68e ≤ B ≤ 1,0e) 

- ponadto należy przed rozpoczęciem właściwego zgrzewania należy wykonać zgrzewanie 

próbne, celem sprawdzenia poprawności sprzętu i doboru właściwych parametrów 

zgrzewania w danych warunkach. 

 

5.4. Montaż studni z tworzyw sztucznych. 

 

 Montaż studni inspekcyjnych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić zgodnie z 

instrukcją wybranego systemu studzienek. Zasady montażu studzienek z tworzyw sztucznych 

opisano poniżej. 

 Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana w zależności od głębokości 

studzienki, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu. Przy 

wykonywaniu wykopów przy użyciu sprzętu zmechanizowanego, należy zwrócić uwagę, 

aby nie dopuścić do nadmiernego rozluźnienia gruntu, oraz aby nie przekroczyć określonej 



głębokości. Wykop powinien być około 15 cm głębszy niż wysokość i około 60 cm szerszy 

niż średnica studzienki. Dno wykopu powinno być równe, pozbawione kamieni i grud. 

Należy je wypełnić piaskiem na wysokość około 15 cm i zagęścić. W gruntach silnie 

nawodnionych przed montażem studni należy ustabilizować podłoże pod 

nią ( np. płytą betonową lub przez wymianę podłoża – na kamień drogowy). 

 Ze względu na niski ciężar poszczególnych elementów studzienki montaż w wykopie 

można wykonać ręcznie, bez użycia ciężkiego sprzętu. Należy umieścić odpowiednio dobraną 

podstawę studzienki na dnie wykopu zapewniając wymagane ukierunkowanie wejść 

i wyjść rurociągów oraz spadek kanału. W celu należytego ustabilizowania i podparcia 

studzienki oraz rur użyć piasku. Otwory wlotowe na określoną średnicę, należy wyciąć w 

miejscu zaznaczonym na studzience przy pomocy specjalnej wyrzynarki do otworów. 

Możliwe jest wycinanie otworów w innych miejscach (nieoznaczonych), zgodnie z 

projektem.  

Po wycięciu otworów należy założyć profilowaną uszczelkę wlotową i dokładnie ją 

dopasować. Przy dobieraniu uszczelki należy pamiętać, że rozmiary uszczelki podane są dla 

zewnętrznej średnicy rury. W przypadku trudności podczas zakładania uszczelki 

wynikających ze zbyt grubej ścianki podstawy zaleca się obróbkę powierzchni zewnętrznej 

czoła podstawy pod uszczelkę. Zastosowanie uszczelek gumowych umożliwia zmianę 

kierunku rur dolotowych maksymalnie o 7,5º w każdym kierunku. Dla ułatwienia montażu 

rurę sfazować. Przed włożeniem powierzchnie zewnętrzne rury i powierzchnie wewnętrzne 

uszczelki oczyścić i posmarować środkiem poślizgowym (np. wodą, wodą z mydłem, olejem 

silikonowym). Łączenie elementów studzienki odbywa się standardowo pomocą: 

- uszczelki łączącej polimerowej, 

- poprzez zgrzanie za pomocą spawarki ekstruzyjnej. 

Potrzebną wysokość studzienki osiąga się przez zastosowanie odpowiedniej ilości 

elementów o danej wysokości. Można dopasować jej wysokość poprzez skrócenie nadstawki 

w miejscach do tego przeznaczonych. Zrealizować to można przy użyciu zwykłej piły ręcznej 

lub mechanicznej. Dla ułatwienia cięcia na powierzchni zewnętrznej górnej części nadstawek 

zaznaczone są poziome linie w odległości co 20 mm, według których należy prowadzić 

cięcie. Dzięki takim rozwiązaniom możliwe jest optymalne dopasowanie wysokości 

studzienki. Zwrócić uwagę, by po skróceniu nadstawki założona płyta betonowa nie wspierała 

się na korpusie studni. W przypadku, gdy wysokość zabudowanej studzienki jest mniejsza od 

wymaganej lub istnieje konieczność jej podwyższenia (dodatkowa warstwa drogi) można to 

wykonać poprzez zastosowanie teleskopu z polietylenu. Teleskop z polietylenu umożliwia 

podwyższenie (lub obniżenie) wysokości studzienki o 500 mm. Teleskop powinien 

spoczywać na płycie pokrywowej (betonowej), na który zakłada się właz żeliwny. 

Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzane bezpośrednio po wykonaniu w nich 

określonych prac tj. czynności montażowych studzienki. Przed rozpoczęciem zasypywania 

dno powinno być oczyszczone, a w razie potrzeby odwodnione. Do podsypki i obsypki 

powinien być użyty piasek niezamarznięty i bez zanieczyszczeń (np. korzeni, odpadów 



budowlanych). Każda warstwa gruntu w nasypach lub przy zasypywaniu wykopów powinna 

być zagęszczona ręcznie lub mechanicznie. Grubość warstwy zagęszczonego gruntu powinna 

być dobrana w zależności od zastosowanego urządzenia. Zaleca się zagęszczanie piaskiem 

warstwami o grubości ok. 30 cm. Przestrzeń pomiędzy studzienką, a ścianą wykopu o 

szerokości min 30 cm wypełnić piaskiem. Piasek należy dokładnie ubijać zaczynając od 

ścianki studzienki w kierunku ściany wykopu. Zagęszczanie wokół studzienki prowadzić tak, 

aby nie doprowadzić do deformacji i rozszczelnienia studzienki. Stopień zagęszczenia gruntu 

zależy od siły obciążającej, a tym samym od miejsca zabudowy studzienki np. tereny zielone, 

drogi. Im większe zakładane obciążenie tym większy powinien być stopień zagęszczenia 

gruntu. Ponadto większy stopień zagęszczenia gruntu zmniejsza możliwość erozji wodnej i 

osiadania gruntu. Średni stopień zagęszczenia powinien wynosić około 92% wartości 

Proctora. Dla studzienek usytuowanych w pasie drogowym zaleca się stopień zagęszczenia co 

najmniej 96%. Odpowiedni dobór parametrów podłoża w nasypach i wykopach w zakresie 

wskaźnika zagęszczenia i wtórnego modułu odkształcenia zależnego od kategorii ruchu dla 

studzienek usytuowanych w pasie drogowym ustala projektant. 

Większy stopień zagęszczenia można uzyskać przez zmniejszenie grubości kolejnych 

zagęszczanych warstw, poprzez zwiększenie ciężaru sprzętu lub liczby powtórzeń. Podczas 

zagęszczania studnię obciążyć z góry zapewniając odpowiedni docisk poszczególnych 

elementów z siłą min 300 kg. Należy zwrócić szczególną uwagę na zagęszczanie miejsc 

połączeń pomiędzy segmentami studzienek łączonych na uszczelki, tak aby zagęszczany 

grunt nie spowodował przemieszczeń segmentów. W przypadku podłączenia rur 

polietylenowych do studzienki przestrzeń pomiędzy rurą, a ścianą wykopu wypełnić 

piaskiem. Piasek należy dokładnie ubijać zaczynając od ścianki rury w kierunku ściany 

wykopu, przy czym najpierw należy go zagęścić (podbić) pod rurą w tzw. “pachach” 

przewodu. Zagęszczanie w “prostokącie” przestrzeni obsypki bezpośrednio nad rurą i w 

miejscach połączeń ze studzienką prowadzić ręcznie, natomiast powyżej w gruncie 

rodzimym mechanicznie. Zagęszczanie prowadzić tak, aby nie doprowadzić do deformacji 

rury. Tak samo zagęszczać w przypadku studzienki wyposażonej w kaskady, wypełniając i 

zagęszczając piaskiem przestrzeń pomiędzy studzienką a kaskadą, przy czym w miejscu tym 

zagęszczenie prowadzić ręcznie, a grubość obsypki od rury pionowej w kierunku ściany 

wykopu powinno wynosić co najmniej 15 cm. 

W terenach silnie nawodnionych należy: 

-  na bieżąco prowadzić odwodnienie wykopu, 

-  ustabilizować podłoże pod studzienkę (np. płyta betonową lub poprzez wymianę podłoża 

na kamień drogowy itp.), 

-  do wysokości występowania wód gruntowych stosować obsypkę piasku z cementem 

(chudym betonem). 

Obsypkę należy wykonać w szczelnym szalunku: 

- do czasu ustabilizowania obsypki studzienkę obciążyć zabezpieczając ją przed 

wypłynięciem, 

- stosować elementy wzmocnione, 

- stosować studzienki monolityczne, 



- stosować kinety z wkładką metalową, prefabrykowane oraz z powiększonym 

pierścieniem 

 antywypornościowym. 

Zastosowanie odpowiedniego zwieńczenia studzienki (właz żeliwny z płytą betonową 

i ewentualnie pierścieniem dystansowym i odciążającym) powinno opierać się na projekcie 

techniczno – budowlanym uwzględniającym warunki wodno – gruntowe, wielkość studzienki 

i przewidywane obciążenia zgodnie z PN-85/S-10030. Ostateczną decyzję w tym zakresie 

podejmuje właściciel drogi, przyszły użytkownik lub projektant. 

 Standardowe włazy żeliwne klasy A15, B125, C250, D400 montuje się bezpośrednio 

na płycie betonowej. Grunt stosowany do posadowienia i obsypki powinien być dopuszczony 

do stosowania w budownictwie drogowym wg PN-S-02205:1998. Sposób prowadzenia prac 

ziemnych powinien być zgodny z zasadami zawartymi w PN-EN 1610:2002. 

5.5. Montaż studzienek kanalizacyjnych betonowych. 

 

 Montaż studzienek należy przeprowadzić w sposób opisany w katalogach zastosowanych 

studni, ściśle przestrzegając zaleceń podanych przez producenta.   

Montaż studzienek należy przeprowadzić w następujący sposób: 

- należy przygotować i odwodnić wykop, 

- dno studni w gruntach suchych należy posadowić na warstwie zagęszczonego tłucznia lub 

żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm, a w gruntach suchych  nawodnionych 

(odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać jw. łącznie z ułożonymi 

sączkami odwadniającymi, 

- po montażu prefabrykowanego dna studni należy wkleić, w nawiercone w ściance studni 

otwory, szczelne przejścia lub króćce połączeniowe do rur PVC-U za pomocą kleju na 

bazie żywicy epoksydowej lub za pomocą wkładki „in situ”, 

- otwory do przejść należy wykonać z tolerancją wymiarową: h=± 1 mm, α=± 0,5º, 

- po zamontowaniu przejść lub króćców należy wykonać wyprofilowane koryto tzw. kinetę i 

spocznik tak (dla studzienek bez osadnika), aby kineta w dolnej części, do wysokości 

połowy średnicy kanału posiadała przekrój poprzeczny zgodny z przekrojem kanału, a w 

górnej części ściany pionowe do wysokości równej co najmniej ¼ średnicy kanału; przy 

zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku 

kanału, 

- spocznik należy wykonać ze spadkiem 5 % w kierunku kinety, 

- następnie należy na kręgu dennym studni zamontować kolejno kręgi betonowe oraz  

pierścień odciążający a na nim płytę pokrywową, uszczelniając połączenia między kręgami 

za pomocą uszczelek gumowych na środku poślizgowym; smarem poślizgowym należy 

pokryć zewnętrzną powierzchnię umieszczona na dolnym elemencie studni i wewnętrzna 

powierzchnię „zamka” górnego elementu studni nakładanego na uszczelkę  

- następnie, jeżeli zachodzi taka potrzeba, należy ułożyć na płycie pokrywowej pierścienie 

dystansowe, 

- jeżeli istnieje konieczność wykorzystania większej ilości pierścieni dystansowych należy 

je połączyć zaprawą betonową M-7 o grubości warstwy połączeniowej do 10 mm, 

- bezpośrednio na pokrywie lub pierścieniu dystansowym należy umieścić skrzynkę 

włazową wg PN-H-74051, 



- poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej powinien być równy z 

nawierzchnią, natomiast w terenach zielonych powinien być usytuowany min 8 cm nad 

powierzchnią terenu, 

- powierzchnię studzienki należy izolować roztworem asfaltowym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót. 

 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej OST-00 - Wymagania ogólne. 

 

6.2. Kontrola, pomiary i badania. 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

- zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 

- określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 

- określenie stanu terenu, 

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- ustalenie metod wykonywania wykopów, 

- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-

83/8836-02, PN-EN 1610:1997 (zamiast PN-92/B-10735). 

 W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu 

budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi 

w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża 

wzmocnionego z kruszywa lub betonu, 

- badanie ewentualnego drenażu, 

- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 

materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 

zabezpieczenia, 

- badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 

- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne, obudowy 

tunelowe), 

- badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 

- badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym (w tym: 

badanie podłoża, sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, 



zabezpieczenia przed korozją, sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany, sprawdzenie 

montażu przewodów i armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazów), 

- badanie szczelności całego przewodu, 

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 

 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż ±5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno 

przekroczyć ± 3 cm, 

- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla 

przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 5 cm, 

- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie 

dla przewodów  z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2cm, 

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 

powinny przekroczyć dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych 

przewodów 2 cm, 

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie 

przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 

2cm i  nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia 

jego do zera, 

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 

nie powinien wynosić mniej niż 0,97. 

 

6.3. Próba szczelności rurociągu grawitacyjnego. 

 Dla sprawdzenia szczelności rurociągu grawitacyjnego należy przeprowadzić próbę 

szczelności na eksfiltrację i infiltrację wg PN-EN 1610:1997 (zamiast PN-92/B-10735).  

 Próbę szczelności na eksfiltrację należy przeprowadzić w następujący sposób:  

- próbę należy wykonać odcinkami o długości równej odległości między studzienkami 

rewizyjnymi, 

- odcinek rurociągu stabilizuje się przez wykonanie obsypki, 

- wszystkie otwory badanego odcinka szczelnie zaślepić za pomocą balonu gumowego, 

korka lub odpowiednio uszczelnionych tarczy 

- należy obniżyć poziom zwierciadła wody gruntowej w górnej studzience o min 0,5 m 

poniżej dna wykopu, 

- po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej  poziomu zwierciadła 

wody na wysokości 0,5 m ponad górną krawędzią otworu wlotowego, należy przerwać 

dopływ wody i tak całkowicie napełniony odcinek pozostawić przez 1 h w celu należytego 

odpowietrzenia i ustabilizowania poziom wody z w studzienkach, 



- po tym czasie, podczas trwania próby szczelności nie powinno być ubytku wody w 

studzience górnej (przez 30 min dla odcinka o długości do 50 m i przez 60 min dla odcinka 

o długości powyżej 50 m), 

- złącza kielichowe przewodów PVC-U zastosowanych w projekcie powinny być szczelne 

na infiltrację przy szczelności na eksfiltrację. 

 

6.4. Próba szczelności i płukanie rurociągu tłocznego. 

 Dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności złącz rurociągu należy przeprowadzić 

próbę ciśnieniową. 

 Wymagania odnośnie szczelności rurociągu ujęte są w PN-B-10725:1997 oraz w PN-EN 

805:2002. W szczególności należy stosować normę podaną jako drugą. 

 Próbę szczelności należy przeprowadzić w następujący sposób:  

- próbę należy wykonać po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem 

rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed przesunięciem przewodu, 

- wszystkie złącza powinny być odkryte dla sprawdzenia ewentualnego przecieku, 

- napełnia się odcinek przewodu wodą z prędkością 7 h/km rurociągu niezależnie od jego 

średnicy, 

- temperatura wody użytej do próby nie może przekraczać 20ºC, 

- przewód nie powinien być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego zewnętrznej 

powierzchni nie może spaść poniżej +1ºC, 

- ustala się ciśnienie próbne równe ciśnieniu nominalnemu i utrzymuje się je przez 2 h przez 

ewentualne dopompowanie wody, 

- następnie ciśnienie próbne zwiększa się do wartości 1,5 ciśnienia nominalnego i utrzymuje 

przez 2 h jw. 

- po tym czasie obniża się ciśnienie próbne do ciśnienia nominalnego i utrzymuje się przez 1 

godz. jw. 

- ilość dopompowanej wody nie może przekroczyć wartości maksymalnej, 

- na złączach poddanych próbie ciśnieniowej nie mogą występować  przecieki w postaci 

kropelek wody oraz nie może pojawić się rosa, 

- w razie stwierdzenia przecieków na złączach, należy dokonać naprawy. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót. 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej OST-00 - Wymagania ogólne. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

 



 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego rurociągu i uwzględnia 

niżej wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 

- kształtki - szt. (sztuka), 

- studzienki inspekcyjne - szt. (sztuka), 

- studzienki rewizyjne - stud. (studnia), 

- przepompownia ścieków - kpl. (komplet), 

 Pozostałe jednostki wg przedmiaru robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót. 

  

 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej OST-00 - Wymagania ogólne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie 

technologiczne czynności związane z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie: 

- roboty przygotowawcze, 

- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

- przygotowanie podłoża, 

- wykonanie przewiertów, 

- roboty montażowe rurociągów i uzbrojenia sieci, 

- próby szczelności przewodów, 

- zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 

m i powinna wynosić: około 100 m dla przewodów z tworzywa sztucznego bez względu na 

sposób prowadzenia wykopów.  

Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka 

przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz 

umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. 

 

 

8.3. Odbiór końcowy. 

 

 Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie 

protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór 

techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 

 Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za 

dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) 

zostały spełnione. 

 Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, 

należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego 

określić konieczne dalsze postępowanie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 



 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót. 

 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej OST-00 - Wymagania ogólne. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

 

 Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 

- oznakowanie robót, 

- dostawę materiałów, 

- wykonanie robót przygotowawczych, 

- ułożenie przewodów kanalizacyjnych grawitacyjnych i tłocznych,  

- montaż studni rewizyjnych i inspekcyjnych, 

- montaż przepompowni ścieków i zbiornika retencyjnego, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

- wykonanie robót wykończeniowych i porządkowych. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 

10.1. Normy. 

 

- PN-EN 13476-1:2007 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Systemy przewodów 

rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-

U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) – Część 1: Ogólne wymagania i właściwości 

użytkowe. 

- PN-EN 13476-2:2007 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Systemy przewodów 

rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-

U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) – Część 2: Specyfikacje dotyczące rur i kształtek 

z gładką wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnią oraz systemu, typu A. 

- PN-EN 13476-3:2007 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Systemy przewodów 

rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-

U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) – Część 3: Specyfikacje dotyczące rur i kształtek 

z gładką wewnętrzną i profilowaną zewnętrzną powierzchnią oraz systemu, typu B. 

- PN-EN 13598-1:2005 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany 

poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Część 1: Specyfikacje 

techniczne kształtek pomocniczych wraz z płytkimi studzienkami inspekcyjnymi. 

- PN-EN 124:2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. 

- PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

- PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

- PN-H-74086 - Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

- PN-H-74051-2 - Włazy kanałowe Klasy B 125 i C 250. 



- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne i budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 

- PN-71/B-02710 - Kanalizacja zewnętrzna. Przekroje poprzeczne zamkniętych kanałów 

ściekowych. 

- PN-74/B-02480 - Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

- PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

- BN-62/6738-07 - Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne. 

 

10.2. Materiały dodatkowe. 

 

 Katalogi budownictwa: 

- KB4-4.12.1.(6) - Studzienki połączeniowe (lipiec 1980). 

- KB4-4.12.1.(7) - Studzienki przelotowe (lipiec 1980). 

- KB4-4.12.1.(8) - Studzienki spadowe (lipiec 1980). 

 Instrukcje i katalogi: 

- „Instrukcja Projektowania Montażu i Układania Rur PVC-U i PE Gamrat” - Gamrat, Jasło 

2000 r.   

- „Katalog Techniczny PipeLife” - PipeLife, Krotoszyna 2004 r. 

 

 


