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ST- 00   WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z  budową rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
tłocznej w m. Pozezdrze -  dz. Nr 382/11, 382/10, 40, 41, 42. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Dziennik budowy – oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawcę na placu budowy, 
zgodnie z polskim prawem budowlanym [Dziennik Budowy]. 
Książka obmiarów - oznacza dziennik w którym wszystkie obmiary robót są zapisane, łącznie z objaśnieniami  i 
innymi związanymi danymi. 
Niweleta -wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osiach.  
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 
elementów ulicy. Może również oznaczać obszar terenu przeznaczony w przyszłości na infrastrukturę drogową. 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią. 
Projektant – osoba lub firma będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzględniać zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i 
przedstawienia metod przyjętych do wykonania głównych elementów robót. 
 
1.5.1. Rysunki Wykonawcy  
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania rysunków o ile zajdzie taka potrzeba, które będą zatwierdzone 
przez Inżyniera i inne odpowiednie organy. Jeżeli podczas wykonywania Robót okaże się konieczne wykonanie 
dodatkowych Rysunków, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi brakujące Rysunki do 
zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztów. Oprócz ST, Rysunków i innych informacji o których mowa w 
kontrakcie, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne 
ważne dane dotyczące Robót i technicznych parametrów wymaganych kontraktem.  
Rysunki powykonawcze: 
Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie wykonać poprawki dokumentacji i rysunków otrzymanych od 
Inżyniera zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi 
Rysunki powykonawcze w czystej zrozumiałej formie w trzech kopiach dla każdej zamkniętej sekcji Robót, 
przekazanej do użytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie później niż 14 
dni przed ostatecznym odbiorem. 
 
1.5.2. Organizacja ruchu. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego, w okresie trwania realizacji robót aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Inwestor przekaże Wykonawcy zatwierdzony i uzgodniony z odpowiednim 
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 
trwania budowy (Projekt tymczasowej organizacji ruchu). Projektant wyraża zgodę, aby w zależności od potrzeb 
i postępu robót projekt organizacji ruchu mógł być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco (w uzgodnieniu 
z odpowiednimi instytucjami). 
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W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, ew. światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez Inżyniera. 
Fakt Przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia wewnętrznego terenu 
placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.3. Ochrona środowiska  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów. magazynów, składowisk ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich" 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać 
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca 
zastosuje materiały zgodne ze Specyfikacją, a materiały te w czasie późniejszym okażą się szkodliwe dla 
środowiska, wszelkie wynikające z tego opłaty będą ponoszone przez Zamawiającego. 
 
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak sieci, 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo lub gabarytowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
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1.5.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne 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 Inżyniera o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.5.9. Zgodność z wymaganiami zezwoleń 
Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich instytucji. Te zezwolenia 
obejmują zezwolenia na zmianę ruchu, zezwolenia dotyczące trasy, zezwolenia na pobyt, na używanie 
krótkofalówek, na rozpoczęcie robót lub na zmianę położenia użyteczności publicznych, itd. Wykonawca 
powinien przedstawić Inżynierowi listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót. 
W porozumieniu z władzami lokalnymi i użytkownikami użyteczności publicznych, Zamawiający stworzy 
harmonogram, do wykonania przez Wykonawcę, w pełni udokumentowanych wniosków o zezwolenia dla 
wykonania poszczególnych odcinków robót. Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i 
powinien umożliwi ć instytucji wykonanie inspekcji i sprawdzenia Robót. Ponadto, powinien on umożliwi ć 
instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli, które jednak nie zwalniają Wykonawcy z 
odpowiedzialności związanych z Kontraktem. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Źródła uzyskania materiałów 
Na trzy tygodnie przed planowanym użyciem materiałów przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz aprobaty techniczne i próbki do zatwierdzenia przez 
Inżyniera. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Inżynierowi, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji w czasie postępu 
robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót. Humus i urobek czasowo usunięty z wykopów, piasek lub żwir powinny 
być składowane w pryzmach i użyte ponownie do zasypania wykopów lub usunięte na zakończenie robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 
lub wskazań Inżyniera. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
dokumentach umowy". Zastosowanie materiałów z innych źródeł musi być zgodne z lokalnymi wymogami. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 
do innych robót. niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za ich wykonanie.  
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
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W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 
3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inżyniera. Zatwierdzone materiały alternatywne nie mogą być później zmieniane bez zgody 
Inżyniera. 
 
3. SPRZĘT WYKONAWCY 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie 
opracowanym projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową.  Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami.  Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu musi 
zapewniać, że roboty będą wykonane i zakończone zgodnie z Kontraktem. Pojazdy używane przez Wykonawcę 
na drogach publicznych muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inżyniera, środki transportu nie 
odpowiadające tym warunkom będą usunięte z placu budowy. Wykonawca powinien utrzymywać wszystkie 
drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystości. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową. wymaganiami ST oraz 
poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w ST a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych materiałów 
oraz montowanych urządzeń i sprzętu. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę robót i jakości materiałów. Przed zatwierdzeniem Wykonawca przeprowadzi testy próbne w celu 
zademonstrowania ich wystarczalności. Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów z 
częstotliwością zapewniającą, że roboty będą wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
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wytycznych, W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca powinien dostarczyć świadectwa 
potwierdzające, że całe wyposażenie przeznaczone do pobierania prób i testowania jest prawidłowo 
wykalibrowane i spełnia wymagania procedur testowych. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem testów 
ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek. opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w testach. Na zlecenie Inżyniera 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, 
o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę wymienione lub naprawione z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający, Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury 
zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca powinien przekazywać kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 
terminach określonych w Systemie Zapewnienia Jakości. Wyniki badań będą przechowywane w postaci 
zaproponowanej przez Inżyniera. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 
robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki materiałów i 
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania  tylko te materiały lub urządzenia i 
sprzęt, które posiadają: 
A. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych,  
B. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które 
spełniają wymogi ST. 
C. dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów. 
W przypadku materiałów które wymagają powyższych dokumentów, każda partia dostarczonych materiałów 
powinna zawierać dokumenty które bezapelacyjnie potwierdzają ich pochodzenie. Produkty przemysłowe muszą 
posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 
przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
( 1 ) Dziennik budowy 
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia 
Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje 
Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
(2) Księga obmiarów 
Oznacza księgę zapisów wszystkich dokonanych obmiarów, wliczając w to wymiary, notatki, obliczenia szkice i 
rysunki niezbędne do określenia ilości i obmiaru tych robót. 
(3) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 
a). pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b). protokoły przekazania terenu budowy, 
c). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,  
d). protokoły odbioru robót, 
e). protokoły z narad i instrukcje Inżyniera, 
f). korespondencję na budowie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu realizacji płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Przejęcie Robót i Odcinków. 
Roboty będą przejęte przez Zamawiającego kiedy: 
- roboty zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem, 
- świadectwo przejęcia dla robót zostanie wystawione lub będzie się uważało, że zostało wystawione 
Wykonawca będzie mógł wystąpić o Świadectwo Przejęcia za pomocą powiadomienia Inżyniera nie wcześniej 
niż 14 dnie przed tym, kiedy roboty będą w Opinii Wykonawcy ukończone i gotowe do przejęcia. Jeżeli roboty 
podzielone są na odcinki, to Wykonawca będzie mógł podobnie wystąpić o Świadectwo Przejęcia dla każdego 
Odcinka. Inżynier, powinien wystawić Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą Roboty zostały 
ukończone zgodnie z Kontraktem. 
 
8.2. Przejęcie części robót. 
Inżynier może, według wyłącznego uznania Zamawiającego, wystawić Świadectwo Przejęcia dla jakiejkolwiek 
części robót stałych. Po wystawieniu przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia dla jakiejś części Robót, 
Wykonawcy jak najwcześniej umożliwione będzie podjęcie takich kroków, jakie mogą być konieczne dla 
przeprowadzenia jakichkolwiek zaległych prób końcowych. Wykonawca przeprowadzi te próby końcowe tak 
szybko jak będzie praktycznie możliwe do wykonania, przed datą upływu odnośnego okresu zgłaszania wad. 
 
8.3. Świadectwo wykonania. 
Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania w ciągu 14 dni od najpóźniejszej z dat upływu Okresów Zgłaszania 
Wad, lub później jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy wszystkie 
roboty i dokona ich prób, włącznie z usunięciem wad. Kopia Świadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla 
Zamawiającego. Będzie się uważało, że tylko Świadectwo Wykonania stanowi akceptację robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Ogólne przepisy 
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Podstawą płatności będzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawcę opisana w Przedmiarze Robót. 
Podstawą płatności dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, będzie cena lub kwota podana przez 
Wykonawcę w Przedmiarze Robót. 
Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawierać wszystkie wymagania zakończenia Robót zgodnie ze 
standardami i normami jakości opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawierać koszty badań. 
Cena jednostkowa lub ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 
Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym związane, 
Koszt użytych materiałów razem z kosztami kupna, przechowywania i możliwie najkrótszej drogi dostawy na 
miejsce budowy 
Koszt sprzętu razem z kosztami dodatkowymi, 
Koszty pośrednie, kalkulacja zysku i strat 
Podatki obliczone zgodnie z obowiązującym prawem 
Podatek VAT nie powinien być zawarty w cenie 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
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ST-01.00.00 ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH I-III KATEGORI I 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów i 
nasypów w gruntach I - III kategorii  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w p.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy sieci i  
urządzeń podziemnych i obejmują: 

wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I - III)  
budowę nasypów pod obiekty, 
zasypywanie i zagęszczenie wykopów po sieciach urządzeń podziemnych, 
załadunek i wywóz nadwyżki gruntu. 

Ilości robót podano w Przedmiarach Robót 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych, 
spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami.  
Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
nasypu lub wykopu, 
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych,  
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych  
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

dadsz P/PI =  
gdzie: 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu. (Mg/m3), 
Pds - 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 Normą PN-98/S-02205, (Mg/m3). 
 
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg 
wzoru: 

10d
60d

U =
 

gdzie: 
d 60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST-00 "Wymagania ogólne" 
 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
 
Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów, które spełniają warunki przydatności do wykorzystania przy 
zasypce wykopów lub budowie nasypów, powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów i zasypki wykopów, powinny być wywiezione 
przez Wykonawcę i utylizowane. Miejsce wywozu uzgodnić z Inwestorem. Określenia przydatności gruntu do 
wbudowania dokonać na podstawie Tab. 1 i 2. 
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Tabela1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie 
 

Kat. Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

Gęstość 
objętościowa 
w stanie 
naturalnym 

Przeciętne 
spulchnienie po 
odspojeniu w % od 
pierwotnej objętości 

1 

Piasek suchy bez spoiwa 
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 
Torf bez korzeni 
Popioły lotne nie zleżałe 

15,7 
11,8 
9.8 
11.8 

od 5 do l5 
od 5 do l5 
od 20 do 30 
od 5 do 15 

2 

Piasek wilgotny 
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i 
plastyczne 
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 mm 
Torf z korzeniami grubości do 30 mm 
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego, pyłu z gruzem, tłuczniem 
lub odpadkami drewna 
Żwir bez spoiwa lub małospoisty 

16,7 
17.7 
 
12,7 
10.8 
16.7 
 
16.7 

od 15 do 25 
od 15 do 25 
 
od 15 do 25 
od 20 do 30 
od 15 do 25 
 
od 15 do 25 

3 

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne i plastyczne 
Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, 
tłuczniem lub odpadkami drewna 
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 
mm 
Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, 
bez głazów 
Mady i namuły gliniaste rzeczne 
 
 
Popioły lotne zleżałe 

18,6 
13,7 
13,7 
18,6 
 
17,7 
 
19,6 
 
17,7 
 
19,6 
17.7 
17,7 
19,6 

od 20 do 30 
od 20 do 30 
od 20 do 30 
od 20 do 30 
 
od 20 do 30 
 
od 20 do 30 
 
od 20 do 30 
 
 
od 20 do 30 

4 

Less suchy zwarty 
Nasyp zleżały z gliny lub ilu z gruzem, tłuczniem i odpadkami 
drewna lub głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10% 
objętości gruntu 
Glina, glina ciężka i iły mało wilgotne, półzwarte i zwarte 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10% objętości 
gruntu 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 
Iłołupek miękki 
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z głazami 
o masie do 10 kg 

18,6 
19,6 
 
 
20,6 
20,6 
 
16,7 
19,6 
19,6 

od 25 do 35 
od 25 do 35 
 
 
od 25 do 35 
od 25 do 35 
 
do 25 do 35 
od 25 do 35 
od 25 do 35 

 
Tablica 2. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-98/S-02205 
 

Lp. 
Wyszczególnienie 
właściwości 

Jednostki 
Grupy gruntów 

Niewysadzinowe Wątpliwe Wysadzinowe 
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1 Rodzaj gruntu  - rumosz niegliniasty 
- żwir 
- pospółka 
- piasek gruby 
- piasek średni 
- piasek drobny 
- żużel nierozpadowy 
 

- piasek pylasty 
- zwietrzelina gliniasta 
- rumosz gliniasty 
- żwir gliniasty 
- pospółka gliniasta 

mało wysadzinowe 
- glina piaszczysta 
zwięzła, 
- glina pylasta zwięzła 
- ił, ił piaszczysty, ił 
pylasty 
bardzo wysadzinowe 
- piasek gliniasty 
- pył, pył piaszczysty 
- glina piaszczysta, glina, 
glina pylasta 
- ił warstwowy 

2 Zawartość cząstek 
≤ 0,075 mm 
≤ 0,02 mm 

 
% 

 
< 15 
< 3 

 
od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
> 30 
> 10 

3 Kapilarność bierna m < 1,0 ≥ 1,0 > 1,0 

4 Wskaźnik piaskowy  > 35 od 25 do 35 < 25 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne odnośnie sprzętu. 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu zgodnie z ST-00 „Wymagania ogólne”  
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 
odspajania i wydobywania gruntów (urządzenia mechaniczne: koparki, ładowarki, itp.), 
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), 
sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, zagęszczarki, płyty wibracyjne itp.). 
 
4. TRANSPORT 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału): jego objętości, technologii odspajania i załadunku. Transport na odległość do 10 km. 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 Inżyniera. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonanie wykopów 
Po wykonaniu podsypek, robót montażowych oraz obsypek rurociągów (z pospółki) wykopy należy zasypać 
gruntem umożliwiającym uzyskanie parametrów zagęszczenia jak niżej. Wskazanym jest, aby grunt użyty do 
zasypania wykopów charakteryzował się dodatkowo współczynnikiem filtracji równym min. 8 m/dobę - 
mieszankę żwirowo-piaskową. Wykopy bezwzględnie zasypywać warstwami grubości 30 cm i zagęścić do: 
drogi Wz = 1,00; w chodnikach 0,98; w zieleńcach (dolne partie) Wz = 0,97. W przypadku niemożliwości 
uzyskania wyżej wymienionych parametrów grunt należy wymienić. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie 
z polskimi normami PN-53/B-06584 oraz BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i 
badania przy odbiorze" oraz zgodnie z warunkami BHP w budownictwie specjalnym. 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, 
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w Tabeli 1. 
 
Tabela 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 
 

Strefa korpusu 
Minimalna wartość Is  
obiekty kubaturowe ruch mniejszy od ciężkiego 

Górna warstwa o grub. 20 cm 1,00 1,00 
Na głębokość od 20 do 50 cm od powierzchni 
robót ziemnych 

1,00 0,97 
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Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to 
przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w Tablicy 1. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn 
wykonujących tę czynność budowlaną. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych wynikających z 
niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
5.3. Grubość warstwy 
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić 
doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny. Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw 
różnych gruntów oraz liczby przejazdów różnych maszyn do zagęszczania podano w punkcie 3. 
5.4. Wilgotność gruntu  
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją od -20% do + 
10% jej wartości. Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej 
wartości, to wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody, Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od 
wilgotności optymalnej o ponad 10% jej wartości, grunt należy osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny, 
ewentualnie wykonać drenaż z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu 
powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać 
laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w punkcie 6. 
5.5. Wymagania dotyczące zagęszczania 
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą 
oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. Kontrolę 
zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z 
normą BN-64/893 1-02 , należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe 
określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12. Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, 
określony według normy BN-77/8931-12, powinien na całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w 
Tabeli 4. 
 
Tabela 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 
 

Strefa nasypu 
Minimalna wartość Is 
ruch ciężki i bardzo ciężki obiekty kubaturowe 

Górna warstwa o grub. 20 cm 1,00 1,00 
Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości 
od powierzchni robót ziemnych:2,0 m 

 
0.98 

 
0,98 

 
Jeżeli jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z 
normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien 
spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne 
zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć 
warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia 
warstwy. 
5.7. Odwodnienia pasa robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji 
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć 
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i 
nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 
odwodnienie Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności; 
jak również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
5.8. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym 
spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego 
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie 
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mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i 
sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Z uwagi na charakterystykę gruntów (np. 
wysoki poziom wody gruntowej) oraz z uwagi na możliwość  okresowego zawieszania się wód opadowych na 
powierzchni gruntów słabiej przepuszczalnych, wystąpi konieczność wykonywania odwodnienia wykopów. 
Zakłada się odwodnienie poprzez zastosowanie igłofiltrów z pompami. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
6.1.1. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
6.1.1.1. Kontrola wykonania wykopów 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej 
6.2. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 
Rodzaje badań i pomiarów 
badania przydatności gruntów do budowy nasypów wg norm przedmiotowych, 
badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
badania zagęszczenia nasypu, 
pomiary kształtu nasypu. 
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika 
zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia I, powinno być 
przeprowadzone według normy BN- 77/8931-12, oznaczenie modułów odkształcenia według normy BN-
64/8931-02. 
Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 
jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości I", 
jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia. 
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona 
przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy. 
6.4. 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 
Inżyniera 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, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 
eksploatacyjne ulicy i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy). 
Cena wykonania 1 m3 wykopów obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
wykonanie wykopu z przemieszczeniem urobku w nasyp na odległość do 1 km 
przewiezienie i wyładunek na składowisku + utylizacja, 
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
profilowanie dna wykopów, 
zagęszczenie powierzchni wykopu, 
zasypanie i zagęszczenie wykopów po robotach instalacyjnych, 
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
rozplantowanie urobku na odkładzie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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PN-B-O2480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-B-O4480 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-B-O4493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
PN-98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
BN-64/893 1-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-64/893 1-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 
obciążenie płytą  
BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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ST-02. SIEĆ WODOCIĄGOWA 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące budowy sieci wodociągowej. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacje Techniczne (ST) są stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy sieci wodociągowej z rur PE  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST- 00 00 00 „Wymagania Ogólne”. 
 
2.0. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania Ogólne”. 
Rury PE100 PN10 SDR 17 łączone poprzez zgrzewanie doczołowe 
Łączniki (armatura) do zgrzewania i kołnierzowa 
Materiały powinny być zgodne z BN-82/9192-06 oraz BN-86/919203 
 
3.0. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 00 00 „Wymagania Ogólne”. Wykonawca przystępujący 
do wykonania wodociągu powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- koparek 
- spycharek 
- sprzętu do zagęszczania gruntu. 
- wciągarek mechanicznych 
- zgrzewarek. 
 
4.0. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania Ogólne”. 
Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości tworzyw 
sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu tak, aby wyroby nie były poddawane żadnym 
szkodom. Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić 
tworzywo sztuczne. Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widiami lub dźwigu z belką 
(trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane 
teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy 
wyjąć rury "wewnętrzne". 
Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z użyciem 
podnośnika widłowego. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. 
Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi 
posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Kielichy 
rur w czasie transportu nie mogą być narażone na dodatkowe obciążenia. Jeżeli długość rur jest większa niż 
długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki układania rurociągu  
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w 
sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiędzy krawędzią 
wykopu a stopką odkładu wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1 m dla komunikacji. Wyjście /zejście/ 
po drabinie z wykopu powinno być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu 
terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otworami wykopanymi ustawić ławy celownicze, umożliwiające 
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna.  
Wykopy wąsko przestrzennie o ścianach pionowych należy wykonać umocnione. Szerokość wykopu musi być 
wystarczająca dla ułożenia i zasypania rury lub bagrowania gruntu pod nasypy. Dno wykopu powinno być 
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równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spód wykopu należy pozostawić na 
poziomie wyższym od rzędnych projektowanej o około 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy 
należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki lub 
elementów dennych kanału. 
Grunt do zasypania powinien być zgodny z BN-83/8836-02 
Wykopy w projektowanych nawierzchniach zagęścić do Wz = 1,00; w zieleńcach (dolne partie) Wz = 0,97. 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z ST-01 Roboty ziemne oraz polskimi normami PN-53/B-06584 
oraz BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze" oraz zgodnie 
z warunkami BHP w budownictwie specjalnym. 
Po wykonaniu wykopów i przygotowaniu podłoża mogą być wykonywane prace montażowe.  
Materiały wykorzystane do budowy powinny odpowiadać wyszczególnionym w projekcie technicznym i ST. 
Rury, przed opuszczeniem ich do wykopu, muszą być oczyszczone wewnątrz i na zewnątrz z ziemi oraz 
sprawdzone w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu lub przechowywania. 

Przewody wykonane z PVC i PE mogą być montowane w temperaturze otoczenia między 0 a 30oC. Rury 
powinny być opuszczane do wykopu ręcznie przy użyciu jednej lub dwóch lin. Każda rura po umieszczeniu 
zgodnie z linią osi i nachylenia  powinna przylegać do gruntu na całej długości i przynajmniej 1/4 jej obwodu 
symetrycznie do osi. Pojedyncze rury powinny być unieruchamiane przez pokrycie glebą na środku i ubijanie, 
tak aby rura nie mogła zmieniać swej pozycji dopóki połączenia nie będą uszczelnione. Połączenia powinny być 
pozostawione bez przykrycia, dopóki nie zostanie przeprowadzona próba szczelności.  
Na końcu każdego dnia roboczego otwarty koniec rury musi być zabezpieczony przed dostaniem się piasku lub 
wody deszczowej przez zatknięcie dobrze przylegającym przykryciem. Po skontrolowaniu ułożenia rurociągu i 
próbie szczelności rury powinny być zasypane do takiego poziomu aby gleba powyżej zapobiegała ich spływowi 
po ewentualnym zatopieniu. Jeżeli rury muszą być umieszczone na mniejszych głębokościach, muszą być 
zabezpieczone przed zamarzaniem np. warstwą keramzytu.  
Projektowana sieć powinna być zamontowana przy użyciu rur PE (PE 100, SDR 17), przy ciśnieniu roboczym 
1.0 MPa, połączonych przez zgrzewanie. Wykorzystane mogą być tylko rury z bieżącym atestem.  
 
5.2. Połączenie elementów rurociągu 
Rury wykonane z PE, mogą być łączone elementami z żeliwa, stali lub PE. Główne typy połączeń dające się 
zastosować w przypadku PE to:  
- zgrzewanie na styk (doczołowe) i elektrooporowo, 
- połączenia zaciskowe przystosowane do rodzaju rury 
- kołnierzowe (z użyciem kształtek do rur PE). 
Zgrzewanie doczołowe 
Zgrzewanie doczołowe polifuzyjne należy przeprowadzić dla rur i kształtek o średnicach większych od 
D=63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być podane przez producenta rur w 
instrukcji montażu. Dla uzyskania poprawnie wykonanego złącza, należy oprócz przestrzegania zasad 
producenta zwrócić uwagę na: 
• prostopadłe do osi obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie ze strzępów obrzynek, 

• zgrzewanie rury o tej samej średnicy i tych samych grubościach ścianek, 

• dokładne wyrównanie końcówek łączonych rur tuż przed zgrzewaniem, 

• temperaturę w czasie zgrzewania końców rur - w granicach 210-220°C, 

• bezwzględne przestrzeganie czystości łączonych powierzchni czołowych rur, (niedopuszczalne jest np. 
dotknięcie palcem), 

• współosiowość (owalizację należy usunąć stosując nakładki mocujące w zgrzewarce), 

• utrzymanie w czystości płyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczeń tylko za pomocą drewnianego 
skrobaka i papieru zwilżonego alkoholem, 

• czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury był możliwie krótki ze względu na dużą 
wrażliwość na utlenienie, 

• siłę docisku w czasie dogrzewania, aby była bliska zeru, 

• siłę docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu, aby była utrzymywana na stałym poziomie, 
a w szczególności w temperaturze powyżej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiału, w związku z tym, 
chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób naturalny bez przyśpieszania. 

• inne parametry zgrzewania takie jak: 

- siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni, 
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- czas rozgrzewania, 

- czas dogrzewania, 

- czas zgrzewania i chłodzenia, powinny być ściśle przestrzegane według instrukcji producenta. 

Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy skontrolować 
miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szerokości i grubości) i oszacowaniu 
wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez danego 
producenta. 
Wszystkie połączenia powinny być szczelne przy ciśnieniu próbnym i roboczym. Szczegółowe warunki łączenia 
rur są zawsze podane przez producenta i należy ich precyzyjnie przestrzegać.  
Skrzyżowania przewodów z przeszkodami takimi jak: kolej, droga, rów melioracyjny, rzeka, itp. Muszą być 
wykonane za zgodą i ustaleniem z właścicielami. Sposób ochrony rur wynika z ogólnej praktyki: rura jest 
wtłoczona pod przeszkodą lub umieszczona w otwartym wykopie. Rury ochronne mogą być wykonane ze stali, 
PE lub PVC. Ich średnica powinna pozwolić na umieszczenie wewnątrz kielicha rury z kilkoma centymetrami 
wolnej przestrzeni. Grubość ściany rury ochronnej jest określona w projekcie technicznym. Przewody 
umieszczone wewnątrz rury ochronnej powinny posiadać podpory umieszczone w odległości, co będzie 
zapobiegać ich uginaniu. Przestrzeń między rurą ochronną i przewodem powinna być wypełniona materiałem z 
tworzywa sztucznego nie uszkadzającym rury (płozy).   
 
5.3. Montaż uzbrojenia przewodów. 
Sposób łączenia z uzbrojeniem uzależniony jest od typu armatury, rodzaju stosowanych złączy i rodzaju 
materiału przewodów. W przypadku rurociągów z tworzyw sztucznych należy montować całe węzły (armatura i 
wszystkie niezbędne kształtki przejściowe) 
 
5.4. Obsypka i zasypka wstępna przewodów 
Jeżeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka wstępna przewodów powinna zostać 
wykonana zgodnie z poniższymi wymaganiami. 
Materiał na obsypkę i zasypkę wstępną przewodów powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Grubości warstwy zasypki wstępnej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 0,30 m. Zasypkę 
wstępną nad przewodem zaleca się zagęszczać ręcznie. Zagęszczanie prowadzić warstwami. Miąższość 
zagęszczonej warstwy nie powinna przekraczać 15 cm. Podczas zagęszczania należy zwrócić szczególną uwagę 
na to, aby bezpośrednio nie dotykać rur, nie spowodować ich przesunięcia lub uszkodzenia. 
Do czasu zakończenia wykonywania wstępnych prób szczelności, miejsca połączeń przewodów powinny 
pozostać odsłonięte, a zasypkę wstępną pozostałych części przewodów wykonać do wysokości około 10 cm 
ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstępnej należy dokończyć dopiero po zakończeniu prób 
szczelności danego odcinka przewodu z wynikiem pozytywnym. Jeżeli warunki gruntowo-wodne nie pozwalają 
na pozostawieni odkrytych odcinków przewodów do czasu przeprowadzenia próby szczelności, przewody, po 
uzyskaniu zgody Inżyniera, można zasypać, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocą kamer uznać za 
równoważny próbie szczelności. 
Obsypka i zasypka wstępna powinny być zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia równego, co najmniej 0,98. 
Po wykonaniu zasypki wstępnej należy wykonać zasypkę zasadniczą. W terenach zielonych, jeżeli przykrycie 
przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 
0,90 ,dla mniejszego przykrycia stopień zagęszczenia winien wynosić 0,95. 
Oznakowanie trasy 
Po przeprowadzeniu próby szczelności należy obsypać rurociąg warstwą piasku na około 30 cm, zagęścić 
i ułożyć nad rurociągiem taśmą ostrzegawczą PVC z wkładką metalową. Końcówki taśmy należy podłączyć do 
elementów metalowych, np. zbrojenia.  

5.5 Wykonanie przewodów metodą bezwykopową 

W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej Wykonawca będzie instalował rury używając metod 
bezwykopowych, w rurach ochronnych (lub bez stosując rury PE RC). 
Przed rozpoczęciem przewiertu lub przecisku Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla wybranej metody. 
Wykonawca zobowiązany jest zaakceptować wykonany lub opracować własny projekt dla każdego przecisku 
i przed przystąpieniem do realizacji robót uzyskać zatwierdzenie tego projektu ze strony Inżyniera i właściwych 
zarządców dróg. 
Co najmniej 2-tygodnie przed przystąpieniem do prac ziemnych, wykonawca winien zgłosić termin rozpoczęcia 
robot właścicielowi uzbrojenia. Celem ustalenia faktycznej trasy uzbrojenia, należy przed rozpoczęciem prac, 
wykonać poprzeczne wykopy sondażowe dla zlokalizowania podziemnego uzbrojenia, które w opracowaniu 
projektowym przyjęto na podstawie podkładów sytuacyjno-wysokościowych. Prace w obrębie istniejącego 
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uzbrojenia należy prowadzić wyłącznie sposobem ręcznym na warunkach oraz pod ścisłym nadzorem 
technicznym jej użytkownika. 
W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniące istniejącą 
infrastrukturę. Każdorazowo Wykonawca powiadomi Inżyniera o wykonywanych pracach zabezpieczających. 
Kable i linie energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć rurami ochronnymi i podwieszenie na całej 
długości wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpór.  
Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich służb użytkownika i uzgodni sposób 
wykonania zabezpieczenia. W miejscach występowania kabli energetycznych i teletechnicznych, sieci 
gazowych, przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem 
zlokalizowania uzbrojenia. Pozostałe uzbrojenie, w miejscach dużych zbliżeń w pionie zabezpieczyć poprzez 
zakładanie rur ochronnych na rurze istniejącej (rurę osłonową dwudzielną łączoną na śruby) lub na 
projektowanym uzbrojeniu. 
 
5.6. Próby szczelności, płukanie i dezynfekcja. 
Przed rozpoczęciem próby szczelności przewód wodociągowy należy napełnić wodą i odpowietrzyć. Próbę 
szczelności należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż +1 stopień Celsjusza. Ciśnienie 
próbne nie może być niższa niż 1,0 MPa. Odcinek można uznać za szczelny jeżeli przy zamkniętym dopływie 
wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 minut nie będzie spadku ciśnienia. 
Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych próbach szczelności należy dokonać jego płukania, używając 
do tego celu wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie 
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany jeżeli 
wypływająca z niego woda będzie przezroczysta i bezbarwna. 
Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych wapna 
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynieść 24 godziny. Po 
usunięciu wody zawierającej związki chloru należy przeprowadzić ponowne płukanie.  
 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST- 00 „Wymagania Ogólne”. 
Kontrola jakości robót będzie obejmowała: 
- stwierdzenie zgodności wykonania z Dokumentacją Techniczną i Specyfikacją, 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych punktów wysokościowych z 
dokładnością do l cm. 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą. 
- jakość użytych materiałów, 
- ułożenie przewodu  
- wykonanie obiektów budowlanych (studzienek) 
- montaż armatury (zasuwy, zawory, hydranty) 
- badanie szczelności przewodu, 
- dezynfekcję przewodu 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostkami obmiaru budowy sieci wodociągowej są: 
1 metr [m] ułożonego rurociągu każdej średnicy,  
1 sztuka [szt] zainstalowanych armatur, 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbiór robót nastąpi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną 
oraz wymaganiami Inżyniera jeżeli wszystkie testy i pomiary miały wynik dodatni z tolerancją stosownie do pkt. 
6. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa wykonanych prac zawiera: 
- roboty przygotowawcze, 
- ręczne i mechaniczne wykopy z zasypywaniem 
- odwodnienie i umocnienie wykopów, 
- zakup i dostawa materiałów, 
- układanie i montaż rurociągu w wykopie  
- montaż studni  
- montaż hydrantów, zaworów czerpalnych etc 
- próby ciśnienia, płukanie i dezynfekcja sieci, 
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- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, Zeszyt 3, Wymagania Techniczne Cobrti 
Instal 2001 
PN-71/B-02863 Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa zewnętrzna oraz rozmieszczenie 
hydrantów zewnętrznych. Wymagania. 
BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze" 
PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne Wymagania i badania. 

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych. 

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen 
(PE).  

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-EN 1074 -2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające.  

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania. 

PN-EN 558:2008 Armatura przemysłowa. Długości zabudowy armatury metalowej prostej i kątowej do 
rurociągów kołnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN. 

PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z 
oznaczeniem PN. Część 2 Kołnierze żeliwne. 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych Warunki 
techniczne wykonania. 
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ST-03. SIEĆ KANLIZACYJNA 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacje Techniczne (ST) są stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy sieci kanalizacyjnej tłocznej z rur PE oraz grawitacyjnej z 
rur PCV  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST- 00 „Wymagania Ogólne”. 
 
2.0. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania Ogólne”. 

- Rury PE100 PN10 SDR 11 łączone poprzez zgrzewanie doczołowe – wymagania i opis jak w ST 02 – 
sieć wodociągową 

- Rury PCV sztywność obwodowa dla rur SN 8 kN/m2  
- Studzienki kanalizacyjne żelbetowe  z  prefabrykowanych  kręgów  fi  1200 mm, Włazy  kanałowe-  

żeliwne, stopnie  złazowe-żeliwne  wg  PN-64/H-74086 
- Przepompownia ścieków wyposażona w moduł GSM do systemu monitoringu z przekazywaniem 

danych do dyspozytorni 
Sztywność obwodowa dla studzienek i zbiorników minimum SN 4 kN/m2 
Materiały – wymagane posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczeń do stosowania (deklarację 
zgodności wydaną przez dostawcę) na cały asortyment rur i kształtek użytych do budowy; wymagane jest trwałe 
fabryczne oznakowanie wyrobów dla stwierdzenia, że deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy. 

 
3.0. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 00 00 „Wymagania Ogólne”. Wykonawca przystępujący 
do wykonania wodociągu powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- koparek 
- spycharek 
- sprzętu do zagęszczania gruntu. 
- wciągarek mechanicznych 
- zgrzewarek 
- żuraw samochodowy (dźwig), 

- pompy, zestawy do odwadniania wykopów, 

- urządzenia do wykonywania przewiertu poziomego, 

- inny pomocny sprzęt do montażu przewodów. 

4. Składowanie 

O ile producent nie określił innych warunków składowania rur i kształtek należy stosować się do opisanych 
poniżej instrukcji. 
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych: 
Rury składować na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem się wód 
opadowych. 

Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości 
nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości składowania około 1 m dla rur 
o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach. 

Rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, 
zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku. 

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

Rury należy zabezpieczyć przed przesunięciem. 

Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (kołpaki, wkładki, itp.). 
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Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić odkształcenia (zagniecenia, itp.). 

W miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 

Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

Nie dopuszczać do ciągnięcia pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 

Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych ponieważ podatność 
na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 

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

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

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

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00. Technologia budowy sieci kanalizacyjnej musi 
gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów w wykopie otwartym można 
przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30 metrów 
pomiędzy sąsiednimi studzienkami. 

Wykonanie montażu przewodów grawitacyjnych z PVC 

Przewody kanalizacyjne należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002 Warunki 
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz 
wymaganiami szczegółowymi. 

Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do wykonanie podłoża należy ocenić, czy wykop został wykonany zgodnie 
z wymaganiami. Należy dążyć do układania przewodów w gruncie rodzimym z nienaruszoną jego strukturą. 
Odnosi się to do gruntów piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i żwirowych, nienawodnionych i bez kamieni. 
W tych gruntach przewód można ułożyć na wyrównanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie podsypki 
o grubości 15 cm. Materiał na podsypkę powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszych 
specyfikacjach. Szerokość warstwy podsypki powinna być równa szerokości wykopu. Podsypka powinna być 
zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia minimum 0,98. Zagęszczanie należy wykonywać warstwami o 
miąższości dostosowanej do wybranej metody zagęszczenia. W dolinach cieków, gdzie występują trudne 
warunki gruntowe w postaci namułów gliniastych, torfów należy przyjąć posadowienie przewodów na podłożu 
wzmocnionym z częściową wymianą gruntu słabonośnego. Na tych odcinkach należy dokonać wymiany gruntu 
i stabilizacje podłoża cementem. Dno wykopu powinno być wyrównane o 0,02 m poniżej rzędnej projektowanej 
przy ręcznym wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie 
układania przewodu wyrównuje się te różnice. W sytuacji, kiedy nastąpiło tzw. przekopanie wykopu, tj. 
wybranie warstwy gruntu poniżej projektowanego poziomu ułożenia przewodu, należy uzupełnić tę warstwę 
piaskiem odpowiednio zagęszczonym. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim 
jedną czwartą swojej powierzchni. Podłoże powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy 
PN-EN 1610:2002. Zasypkę wokół rury należy wykonać piaskiem, warstwami, z zagęszczeniem warstwy do 
wysokości co najmniej 0,30 m ponad wierzch rury, uzyskując wskaźnik zagęszczenia 0,98. 

Układanie przewodów na dnie wykopów 

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed 
opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny (nie mogą mieć uszkodzeń) oraz 
zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, 
korków itp. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego kanału przed zamuleniem. Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w 
Dokumentacji Projektowej nie mogą w żadnym punkcie przewodu przekraczać ± 0,5 cm. Odchylenie osi 
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ułożonego przewodu od ustalonego w planie nie może przekraczać 10 cm. Rury można opuszczać do wykopu 
ręcznie lub w przypadku większych średnic (0,50 m) przy użyciu sprzętu mechanicznego.  

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania 
przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie 
po jego obu stronach. Łączenie przewodów może być wykonane ręcznie lub przy użyciu specjalnego urządzenia 
mechanicznego. Przed przystąpieniem do wykonania połączenia należy sprawdzić czystość kielicha oraz 
ułożenie uszczelki. Następnie, w celu zminimalizowanie oporu należy wewnętrzną część kielicha posmarować 
środkiem zalecanym przez producenta. Przy połączeniu należy zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych 
odcinków przewodu pokrywały się, zaś przy łączeniu kielichowym bosy koniec rury wszedł do miejsca 
oznaczonego na niej. Złącza powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej wolnej przestrzeni 
po obu stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby szczelności przewodu. Połączenie kielichowe 
przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki 
w czasie pracy przewodu. Przewody powinny być układane ze spadkami podanymi w Dokumentacji 
Projektowej. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 
elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni, itp. Połączenie kielicha z rurą PVC wykonuje się za pomocą 
U – uszczelki.  

Łączenie elementów przewodów 

Elementy wykonane z rur i kształtek kamionkowych oraz rur PVC należy łączyć na uszczelkę. Wszystkie 
połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność. Szczegółowe warunki montażu 
różnego rodzaju złącz są podane przez producentów wyrobów. Przy wykonywaniu połączeń należy przestrzegać 
zalecanych przez nich wymagań i wskazówek. Ponadto, należy uwzględnić uwagi i wymagania podane poniżej. 
Przy wykonywaniu połączeń rur PVC należy sprawdzić, czy bosy koniec rury PVC (kształtki) jest sfazowany, 
jeśli nie - należy go sfazować. Sfazowanie powinno mieć kąt 15° w stosunku do osi rury i długość równą 2 x g 
(gdzie g to grubość ścianki rury). W specjalnym wgłębieniu łącznika lub kształtki umieszcza się uszczelkę. 
Wewnętrzne powierzchnie łącznika oraz zewnętrzna powierzchnia bosego końca rury powinny być dokładnie 
oczyszczone i osuszone, mogą być posmarowane środkiem zmniejszającym tarcie (smar silikonowy itp. - 
generalnie środki zalecane przez producenta). Należy przy tym sprawdzić prawidłowość ułożenia uszczelki 
i dokładności jej przylegania w kielichu. Do wciśnięcia bosego końca rury w kielich można użyć wciskarek 
różnego typu, ułatwiających tę czynność, zwłaszcza przy większych średnicach. Potwierdzeniem prawidłowości 
wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość 
łączonych elementów. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby każdy bosy koniec rury posiadał oznaczenie 
granicy wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez producenta. W przypadku cięcia rur należy operacje te 
wykonać w taki sposób, aby płaszczyzna cięcia była prostopadła do osi rury.  

Na skrzyżowaniu rur z istniejącym uzbrojeniem przewody należy prowadzić w rurach osłonowych. Sposób 
instalowania rur osłonowych wynika z przyjętej technologii i najczęściej polega na przeciskaniu lub 
przeciąganiu pod przeszkodą lub układaniu w gotowym wykopie. Rurami osłonowymi dla rur z tworzyw 
sztucznych są rury stalowe o średnicy umożliwiającej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem 
wolnej przestrzeni. Grubość ścianki rury osłonowej powinna być określona w Dokumentacji Projektowej 
i uzasadniona względami wytrzymałościowymi. Z reguły przyjmuje się, że minimalna średnica rury osłonowej 
jest większa o dwa „rozmiary” w stosunku do średnicy przewodu podstawowego. Przewód musi być 
umieszczony współosiowo z rurą osłonową (bez dotykania do ścianki rury osłonowej). Przewody w rurach 
ochronnych należy montować na płozach dystansowych typu E. Końcówki rur ochronnych należy uszczelnić 
pianką poliuretanową i zamontować manszety termokurczliwe. Rozstaw płóz należy przyjmować dla określonej 
średnicy, dokładnie według danych producenta rur. 

W miejscach przejść przewodu przez ściany studzienek należy montować przejścia szczelne z uszczelką 
gumową lub typu łańcuchowego (zgodnie z Dokumentacją Projektową lub zaleceniami Inżyniera). Przejścia 
szczelne to przede wszystkim dostosowane do rodzaju rur kanalizacyjnych, różnorodnie ukształtowane mufy, 
najczęściej wykonane z tworzywa sztucznego (PCV, PP, PF, PU) z zamontowaną lub dołączoną uszczelką 
gumową. W przypadku stosowania przejścia szczelnego łańcuchowego, należy zastosować mufę z tworzywa 
szczelnego. W trakcie wykonywania montażu technologicznego w przestrzeń między rurę przewodową i mufę 
włożyć należy łańcuszek z tworzywa sztucznego (PE), w którym osadzone są śruby. Śruby należy dokręcić, 
powodując pęcznienie łańcucha i uszczelnienie przejścia. 
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Obsypka i zasypka przewodów 

Jeżeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka wstępna przewodów kanalizacyjnych 
powinna zostać wykonana zgodnie z poniższymi wymaganiami. Materiał na obsypkę i zasypkę wstępną 
przewodów powinien być zgodny ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Grubości warstwy zasypki wstępnej ponad wierzch przewodu powinien wynosić, co najmniej 0,30 m. Zasypkę 
wstępną nad przewodem zaleca się zagęszczać ręcznie. Zagęszczanie należy prowadzić warstwami. Miąższość 
zagęszczonej warstwy nie powinna przekraczać 150 mm. Podczas zagęszczania należy zwrócić szczególną 
uwagę na to, aby bezpośrednio nie dotykać rur, nie spowodować ich przesunięcia lub uszkodzenia. Do czasu 
zakończenia wykonywania wstępnych prób szczelności, miejsca połączeń przewodów powinny pozostać 
odsłonięte, a zasypkę wstępną pozostałych części przewodów wykonać do wysokości około 10 cm ponad 
wierzch rury.  Wykonanie obsypki i zasypki wstępnej należy dokończyć dopiero po zakończeniu prób 
szczelności danego odcinka przewodu z wynikiem pozytywnym. Jeżeli warunki gruntowo-wodne nie zezwalają 
na pozostawienie odkrytych odcinków przewodów do czasu przeprowadzenia próby szczelności, przewody, po 
uzyskaniu zgody Inżyniera, można zasypać, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocą kamer uznać za 
równoważny próbie szczelności. Obsypka i zasypka wstępna powinny być zagęszczone do wskaźnika 
zagęszczenia równego, co najmniej 0,98. Po przeprowadzeniu próby szczelności należy obsypać rurociąg 
warstwą gruntu 30 cm, zagęścić grunt i ułożyć nad rurociągiem taśmą ostrzegawczą PVC z wkładką metalową. 
Końcówki taśmy należy podłączyć do elementów metalowych, np. zbrojenia. Po wykonaniu zasypki wstępnej 
należy wykonać zasypkę zasadniczą zgodnie wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 

Celem ustalenia faktycznej trasy uzbrojenia, należy przed rozpoczęciem prac, wykonać poprzeczne wykopy 
sondażowe dla zlokalizowania podziemnego uzbrojenia, które w opracowaniu projektowym przyjęto na 
podstawie podkładów sytuacyjno-wysokościowych. Prace w obrębie istniejącego uzbrojenia należy prowadzić 
wyłącznie sposobem ręcznym na warunkach oraz pod ścisłym nadzorem technicznym jej użytkownika. W 
miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniące istniejącą 
infrastrukturę. Każdorazowo Wykonawca powiadomi Inżyniera o wykonywanych pracach zabezpieczających. 
Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich służb użytkownika i uzgodni sposób 
wykonania zabezpieczenia.  
 
PRZEPOMPOWNIA. 
Dostawca pompowni ścieków musi zapewnić kompletną dostawę na plac budowy wszystkich jej elementów, 
w przypadku pompowni zatapialnych tj.: deflektora na dopływie do studni z przejściami przez ściany, pokrywy 
z włazem i lukiem montażowym, orurowanie z stali nierdzewnej i armaturą (zasuwy, zawory zwrotne) , pompy, 
prowadnice pomp i łańcuchy do obsługi pomp, złącza śrubowe oraz drabinki złazowe do pompowni i pomost 
obsługowy ze stali nierdzewnej, szafy sterowniczej z okablowaniem a także modemy do przesyłania 
komunikatów o stanach awaryjnych do dyspozytorni w systemie stosowanym u użytkownika. 
Pompownia wyposażona w odpowiedni kominek wentylacyjny nawiewny z PVC. Pompownie i szafki 
sterownicze należy montować na fundamentach betonowych. 
Teren pompowni należy ogrodzić siatką z bramą, słupki na fundamentach betonowych.  
Pompownia ścieków wykonana będzie na bazie zbiorników prefabrykowanych żelbetowych monolitycznych o 
średnicy wewnętrznej Dw = 1,2m z pokrywą i włazem. Dno pompowni musi być wykonane jako monolityczne. 
Pompownia wyposażona będzie w 2 pompy zatapialne do ścieków (praca + rezerwa) pracujące naprzemiennie 
wraz z kolanami sprzęgającymi i podstawkami z żeliwa. Wyposażenie pompowni: przewody hydrauliczne ze 
stali nierdzewnej i armaturę o średnicy DN50mm. Średnica króćca ssawnego DN50mm, króćca tłocznego 
DN50mm. 
 
Studzienki kanalizacyjne. 
Podstawy studni (dno) – wykonana jako prefabrykat z płytą denną i wyprofilowanym korytem (kinetą) 
przeznaczona do przepływu ścieków. Dno studzienki należy wykonać jako monolityczne połączenie ściany 
bocznej z płytą denną, z betonu hydrotechnicznego. Elementy studzienek powinny mieć odpowiednio 
wyprofilowane powierzchnie czołowe tworzące złącze (zamek) umożliwiające szczelne połączenie elementów 
za pomocą uszczelek elastomerowych. 
Zejście do studni włazowej za pomocą zamontowanych na ściankach elementów żeliwnych stopni złazowych 
wg PN-64/H-74086. Montaż poszczególnych elementów powinien być wykonany zgodnie z instrukcją 
producenta. Studzienki kanalizacyjne muszą spełniać warunki określone w normie PN-EN 10729:1999 
Studnie betonowe i żelbetowe muszą spełniać szereg warunków, a przede wszystkim posiadać: 
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- wystarczającą wytrzymałość przeciwstawiającą się wpływom różnych obciążeń, w tym drogowych, 
- wystarczającą wytrzymałość na wpływy mechaniczne, chemiczne, termiczne i biologiczne, 
- 100% szczelność na całej wysokości studzienki, 
- dostateczną trwałość użytkową, 
- zapewniać możliwość podłączenia wlotów bocznych w kinecie i ponad nią, tj. pod określonym w projekcie 

kątem, bez stosowania łuków na kanale bocznym, po za przypadkami określonymi w projekcie, na 
wysokości określonej w projekcie, w stosunku do dna studzienki, 

- posiadać Decyzję o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydaną przez uprawnioną do tego 
jednostkę, powinny spełniać wymagania normy PN-B-10729:1999. 

Wszystkie połączenia elementów studzienek oraz studzienek z rurami kanalizacyjnymi powinny być na 
uszczelkę gumową. Studzienki powinny posiadać Decyzję o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie 
wydaną przez uprawnioną do tego jednostkę. Studzienki powinny być wykonane z betonu min B-40 i stali 34GS. 
Kształtki przyłączeniowe lub otwory do ich późniejszego zamontowania powinny być dostosowane do rur 
przewodowych. Żelbetowe elementy studzienek powinny odpowiadać wymaganiom normy DIN 4304 część 1, 
natomiast uszczelki DIN 4060. Studzienki muszą być przystosowane do ścieków bytowo gospodarczych – 
zgodnie z PN-80/B-01800. 
Ciężkie żelbetowe elementy studzienek powinny mieć fabrycznie wmontowane uchwyty transportowe służące 
do ich załadunku, wyładunku i montażu.  
Kinety i spocznik muszą być pokryte powłoką odporną na działanie wody i ścieków sanitarnych o odpowiedniej 
przyczepności do betonowego dna studni zapewniającej jej trwałość. Powłoki te powinny być standardowym 
rozwiązaniem stosowanym przez zatwierdzonego przez inspektora nadzoru dostawcę studni spełniającego 
wszystkie wymagania jakościowe zawarte w niniejszej specyfikacji. W przejściach przez ściany studni należy 
osadzić odpowiednie króćce dostudzienne zapewniające możliwość montażu zaprojektowanych na danym 
odcinku rur. Ponadto kręgi muszą być wyposażone w żeliwne stopnie złazowe zamontowane fabrycznie. Kręgi 
łączone są z dnem oraz pomiędzy sobą za pomocą uszczelek elastomerowych. 
Właz żeliwny – powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy PN-87/H-74051 oraz zgodnie 
z określeniami zamieszczonymi w załączniku „A” do Polskiej Normy PN-93/H-74124, dotyczącej włazów 
żeliwnych ciężkich umieszczanych w korpusie drogi. 
 
 6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. 
Materiały 
Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami 
rysunków i odpowiednich aprobat i norm materiałowych. 
 
Kontrola jakości wykonanych robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez Inżyniera. Do Wykonawcy należy 
również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbiorów robót. 
Badania, kontrole i pomiary należy wykonywać zgodnie z PN-EN 1610:2002 oraz z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL. 
Badania, te powinny obejmować w szczególności: 
- sprawdzenie wytyczenia osi przewodu, 
- sprawdzenie szerokości wykopu, 
- sprawdzenie głębokości wykopu, 
- sprawdzenie odwodnienia wykopu, 
- sprawdzenie szalowania wykopu, 
- sprawdzenie zabezpieczenia od obciążeń ruchu kołowego, 
- sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie, 
- sprawdzenie rodzaju i wykonania podłoża, 
- sprawdzenie rodzaju rur i kształtek, 
- sprawdzenie wykonania połączeń przewodów i kształtek, 
- sprawdzenie ułożenia przewodu, 
- badanie zagęszczenia podsypki, obsypki, zasypki głównej przewodu, 
- badanie szczelności przewodów grawitacyjnych - próbę szczelności należy wykonać z użyciem wody 

(metoda „W” wg PN-EN 1610:2002), 
- zaleca się wykonanie wstępnej próby szczelności przed wykonaniem obsypki. 
Spośród wymienionych w normie PN-EN 1610:2002 wymagań, na szczególna uwagę zasługują: 

- odpowiednie przygotowanie odcinka kanału między studzienkami, 
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- należy zamknąć wszystkie odgałęzienia, 
- przy badaniu eksfiltracji zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co najmniej 0,5 m 

poniżej dna wykopu, 
- przy badaniu na eksfiltrację poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej powinien mieć 

rzędną niższą co najmniej 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej; podczas 
badania na eksfiltrację, po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach, nie powinno być 
ubytku wody w studzience położonej powyżej, w czasie: 

- 30 minut na odcinku o długości do 50 m, 
- 60 minut na odcinku o długości ponad 50 m, 
- podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania obserwacji, 

jak przy badaniu na eksfiltrację. 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy 
i Inżyniera. 
Po wykonaniu próby szczelności kanału należy wykonać inspekcję poszczególnych odcinków przewodu za 
pomocą zdalnie sterowanej samojezdnej kamery optycznej.  
Jeżeli warunki gruntowo-wodne lub inne potwierdzone przez Inżyniera nie zezwalają na pozostawienie 
odkrytych odcinków przewodów do czasu przeprowadzenia próby szczelności, przewody, po uzyskaniu zgody 
Inżyniera można zasypać, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocą kamer uznać za równoważny próbie 
szczelności. 
 
 7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00. 
Obmiar prowadzony będzie według poniższych wymagań: 
• Jednostką obmiaru wykonanych robót będą metry (m) przewodu grawitacyjnego, tłocznego. 
• Kpl – studzienka, przepompownia 
 
 8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowiązującymi 
normami. 
 
 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST-00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na podstawie 
Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez Inżyniera. 
  
 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
- PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Podziemne bezciśnieniowe systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji – Wymagania 
dotyczące rur, kształtek i systemu. 

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych 
Warunki techniczne wykonania. 

- Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, 
sierpień 2003r. 

- PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem 
stalowym i żelbetowe. 

- PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i 
kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 

- PN-EN 13101:2005 (U) Stopnie do podziemnych studzienek z dostępem dla personelu – Wymagania, 
znakowanie, badania i ocena zgodności. 

- WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki 
Sanitarnej, Grzewczej. 

- Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”, 
wrzesień 2001r. 

- Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, 
sierpień 2003r. 


