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ST- 00 00 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 „Moje boisko Orlik 2012 wraz z infrastrukturą w 
Kruklankach”. 
 
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 przebudowy sieci wodociągowej, budowy przyłącza 
wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, odwodnienia i instalacji sanitarnych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Dziennik budowy – oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawcę na placu budowy, 
zgodnie z polskim prawem budowlanym [Dziennik Budowy]. 
KsiąŜka 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 oraz drzew i krzewów. MoŜe równieŜ oznaczać obszar terenu przeznaczony w przyszłości na 
infrastrukturę drogową lub na obiekty słuŜące ochronie środowiska przed hałasem. 
PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
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 InŜyniera. 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 InŜyniera i inne odpowiednie organy. JeŜeli podczas wykonywania Robót okaŜe się konieczne wykonanie 
dodatkowych Rysunków, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi 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 
waŜne dane dotyczące Robót i technicznych parametrów wymaganych kontraktem.  
Rysunki powykonawcze: 
Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie wykonać poprawki dokumentacji i rysunków otrzymanych od 
InŜyniera zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robót. Wykonawca powinien dostarczyć InŜynierowi 
Rysunki powykonawcze w czystej zrozumiałej formie w trzech kopiach dla kaŜdej zamkniętej sekcji Robót, 
przekazanej do uŜytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie później niŜ 14 
dni przed ostatecznym odbiorem. 
 
1.5.2. Organizacja ruchu. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego, w okresie trwania realizacji robót aŜ do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Inwestor przekaŜe 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 wyraŜa zgodę, aby w zaleŜności od potrzeb 
i postępu robót projekt organizacji ruchu mógł być aktualizowany przez. Wykonawcę na bieŜąco (w uzgodnieniu 
z odpowiednimi instytucjami). 



Moje boisko ORLIK 2012 wraz z infrastruktur ą w Kruklankach  -  branŜa sanitarna   

 

 4 

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 InŜyniera. 
Fakt Przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
InŜynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez InŜyniera, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera. 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, Ŝe 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 ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- moŜliwością powstania poŜaru. 
 
1.5.4. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy 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 poŜarem 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 uŜycia. Wszelkie 
materiały odpadowe uŜyte 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 uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać 
zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. JeŜeli Wykonawca 
zastosuje materiały zgodne ze Specyfikacją, a materiały te w czasie późniejszym okaŜą 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 
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 przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera 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 obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposaŜenia 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 kaŜdym takim przewozie 
powiadamiał InŜyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na 
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świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InŜyniera. 
 
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 InŜyniera 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 
uŜywanie krótkofalówek, na rozpoczęcie robót lub na zmianę połoŜenia uŜyteczności publicznych, itd.) 
W ciągu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawić InŜynierowi listę 
wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z Programem. 
W porozumieniu z władzami lokalnymi i uŜytkownikami uŜyteczności publicznych, Zamawiający stworzy 
harmonogram, do wykonania przez Wykonawcę, w pełni udokumentowanych wniosków o zezwolenia dla 
wykonania poszczególnych odcinków robót. Jeśli Wykonawca trzyma się tego harmonogramu, to koszt 
jakichkolwiek opóźnień związanych ze zbyt późnym wydaniem jakichkolwiek zezwoleń na wykonanie robót 
poniesie Zamawiający. Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umoŜliwi ć 
instytucji wykonanie inspekcji i sprawdzenia Robót. Ponadto, powinien on umoŜliwi 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 uŜyciem 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 
InŜyniera. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania InŜynierowi, Ŝe 
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 InŜynierowi 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 Ŝwir powinny być składowane w pryzmach i uŜyte 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 InŜyniera.   
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody InŜyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych 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 
złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów 
do innych robót. niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez InŜyniera. KaŜdy 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 
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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 InŜyniera. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z InŜynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze co najmniej 
3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez InŜyniera. Zatwierdzone materiały alternatywne nie mogą być później zmieniane bez zgody 
InŜyniera. 
 
3. SPRZĘT WYKONAWCY 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany 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 InŜyniera. W przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera 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 uŜytkowania. Wykonawca 
dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami.  Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość 
wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie 
moŜe być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez InŜyniera 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 przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu musi 
zapewniać, Ŝe roboty będą wykonane i zakończone zgodnie z Kontraktem. Pojazdy uŜywane przez Wykonawcę 
na drogach publicznych muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciąŜeń osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez InŜyniera, 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 InŜyniera. 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 InŜyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w ST a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
InŜynier 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 
rozwaŜaną kwestię. Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ 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. 
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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, Ŝe 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 
wytycznych, W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca powinien dostarczyć świadectwa 
potwierdzające, Ŝe całe wyposaŜenie 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, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w testach. Na zlecenie InŜyniera 
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 InŜyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez InŜyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 
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 moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury 
zaakceptowane przez InŜyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
InŜyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca powinien przekazywać kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w 
terminach określonych w Systemie Zapewnienia Jakości. Wyniki badań będą przechowywane w postaci 
zaproponowanej przez InŜyniera. 
 
6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier 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. InŜynier, 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. InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i 
prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu 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 
InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia, wbudowania, instalacji i montowania  tylko te materiały lub urządzenia i 
sprzęt, które posiadają: 
A. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe 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, jeŜeli 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 powyŜszych dokumentów, kaŜda 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 
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przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
( 1 ) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w dzienniku budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania. podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 
nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i InŜyniera. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 
będą przedłoŜone InŜynierowi do ustosunkowania się. Decyzje InŜyniera wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Projektant nie jest stroną dla 
Wykonawcy i z tego teŜ powodu nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w Ŝadnym aspekcie 
związanym z wykonywaniem Robót. 
 
(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 InŜyniera, 
f). korespondencję na budowie. 
 
(4) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego natychmiastowego odtworzenia w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i 
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu InŜyniera 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 InŜyniera 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 InŜyniera. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii 
osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej. objętości będą wyliczone w rn3 jako 
długość pomnoŜona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach 
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
InŜyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 
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wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady waŜenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie 
utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez InŜyniera. 
 
7.5. Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w 
przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się przed ich 
zakryciem. Obmiar robót podlegających zakryciu Przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą Uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika 
do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
a). Przejęcie Robót i Odcinków, 
b). Przejęcie części Robót 
c). Świadectwo Wykonania, 
 
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 uwaŜało, Ŝe zostało wystawione 
Wykonawca będzie mógł wystąpić o Świadectwo Przejęcia za pomocą powiadomienia InŜyniera nie wcześniej 
niŜ 14 dnie przed tym, kiedy roboty będą w Opinii Wykonawcy ukończone i gotowe do przejęcia. JeŜeli roboty 
podzielone są na odcinki, to Wykonawca będzie mógł podobnie wystąpić o Świadectwo Przejęcia dla kaŜdego 
Odcinka. InŜynier, powinien wystawić Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą Roboty zostały 
ukończone zgodnie z Kontraktem. 
 
8.1.1. Dokumenty do Przejęcia Robót i Odcinków 
Zamawiający określa formę Dokumentacji Protokółu Odbioru Ostatecznego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew uzupełniające lub zamienne),  
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i PB, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PB, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PB, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na kanalizację teletechniczną, sieci 
energetyczne, gazowe, oświetlenie, odwodnienie itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń. 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
 
8.2. Przejęcie części robót. 
InŜynier moŜe, według wyłącznego uznania Zamawiającego, wystawić Świadectwo Przejęcia dla jakiejkolwiek 
części robót stałych. Po wystawieniu przez InŜyniera Świadectwa Przejęcia dla jakiejś części Robót, 
Wykonawcy jak najwcześniej umoŜliwione będzie podjęcie takich kroków, jakie mogą być konieczne dla 
przeprowadzenia jakichkolwiek zaległych prób końcowych. Wykonawca przeprowadzi te próby końcowe tak 
szybko jak będzie praktycznie moŜliwe do wykonania, przed datą upływu odnośnego okresu zgłaszania wad. 
 
8.3. Świadectwo wykonania. 
InŜynier 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 



Moje boisko ORLIK 2012 wraz z infrastruktur ą w Kruklankach  -  branŜa sanitarna   

 

 10

roboty i dokona ich prób, włącznie z usunięciem wad. Kopia Świadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla 
Zamawiającego. Będzie się uwaŜało, Ŝe tylko Świadectwo Wykonania stanowi akceptację robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Ogólne przepisy 
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 uŜytych materiałów razem z kosztami kupna, przechowywania i moŜliwie najkrótszej drogi dostawy na 
miejsce budowy 
Koszt sprzętu razem z kosztami dodatkowymi, 
Koszty pośrednie, kalkulacja zysku i strat 
Podatki obliczone zgodnie z obowiązującym prawem 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414). 
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika 
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r, poz. 29 ). 
3. 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 nadwyŜki 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 - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
nasypu lub wykopu, 
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 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, połoŜone w obrębie pasa robót drogowych,  
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone 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, słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 
badana zgodnie z Normą PN-98/S-02205, (Mg/m3). 
 
Wskaźnik róŜnoziarnistości - 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-00.00.00 "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 norm i zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru. 



Moje boisko ORLIK 2012 wraz z infrastruktur ą w Kruklankach  -  branŜa sanitarna   

 

 12

 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne odnośnie sprzętu. 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu zgodnie z ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością 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, 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 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 moŜe być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez InŜyniera. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonanie wykopów 
Po wykonaniu podsypek, robót montaŜowych oraz obsypek rurociągów (z pospółki) wykopy naleŜy zasypać 
gruntem umoŜliwiającym uzyskanie parametrów zagęszczenia jak niŜej. Wskazanym jest, aby grunt uŜyty do 
zasypania wykopów charakteryzował się dodatkowo współczynnikiem filtracji równym min. 8 m/dobę - 
mieszankę Ŝwirowo-piaskową. Wykopy bezwzględnie zasypywać warstwami grubości 50 cm i zagęścić do: 
drogi Wz = 1,00; w chodnikach 0,98; w zieleńcach (dolne partie) Wz = 0,97. W przypadku niemoŜliwości 
uzyskania wyŜej wymienionych parametrów grunt naleŜy wymienić. Roboty ziemne naleŜy 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. 
5.1.2. Obiekty kubaturowe, place, drogi. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a 
naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 
odstępstw od dokumentacji projektowej obciąŜa Wykonawcę robót ziemnych. Wykonawca powinien 
wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o róŜnym stopniu przydatności do budowy nasypów były 
odspajane oddzielnie, w sposób uniemoŜliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyŜszego wymagania, 
uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody InŜyniera. Odspojone grunty 
przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na 
składowisko. O ile InŜynier dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, naleŜy je odpowiednio 
zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. JeŜeli grunt jest zamarznięty nie naleŜy odspajać go do 
głębokości około 0,5 metra powyŜej projektowanych rzędnych robót ziemnych. 
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 
 

Minimalna wartość Is  
Strefa korpusu 

obiekty kubaturowe ruch mniejszy od cięŜkiego 
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 

 
JeŜeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to 
przed ułoŜeniem konstrukcji nawierzchni naleŜy 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 powyŜej warunków obciąŜa Wykonawcę robót ziemnych. 
5.3. Grubość warstwy 
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Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić 
doświadczalnie dla kaŜdego rodzaju gruntu i typu maszyny. Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw 
róŜnych gruntów oraz liczby przejazdów róŜnych 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. JeŜeli wilgotność naturalna gruntu jest niŜsza od wilgotności optymalnej o więcej niŜ 20% jej 
wartości, to wilgotność gruntu naleŜy zwiększyć przez dodanie wody, JeŜeli wilgotność gruntu jest wyŜsza od 
wilgotności optymalnej o ponad 1 0% jej wartości, grunt naleŜy osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny, 
ewentualnie wykonać drenaŜ z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu 
powinien być zaakceptowany przez InŜyniera. Sprawdzenie wilgotności gruntu naleŜy przeprowadzać 
laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w punkcie 6. 
5.5. Wymagania dotyczące zagęszczania 
W zaleŜności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy naleŜy 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 , naleŜy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest moŜliwe 
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 
 

Minimalna wartość Is 
Strefa nasypu 

ruch cięŜki i bardzo cięŜki obiekty kubaturowe 
Górna warstwa o grub. 20 cm 1,00 1,00 
NiŜej leŜące warstwy nasypu do głębokości 
od powierzchni robót ziemnych:2,0 m 

 
0.98 

 
0,98 

 
JeŜeli 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. 
JeŜeli badania kontrolne wykaŜą, Ŝe zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien 
spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. JeŜeli powtórne 
zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć 
warstwę i wbudować nowy materiał, o ile InŜynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia 
warstwy. 
5.7. Odwodnienia pasa robót ziemnych 
NiezaleŜnie 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 JeŜeli, 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 równieŜ 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 umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny i nadać przekrojom poprzecznym 
spadki, umoŜliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego 
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niŜ 4% w przypadku gruntów spoistych i nie 
mniejszy niŜ 2% w przypadku gruntów niespoistych. NaleŜy 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 moŜliwość  okresowego zawieszania się wód opadowych na 
powierzchni gruntów słabiej przepuszczalnych, wystąpi konieczność wykonywania odwodnienia wykopów 
kanalizacji deszczowej poprzez zastosowanie igłofiltrów z pompami. 
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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 podłoŜa 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. 
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoŜa pod nasypem powinna być potwierdzona 
przez InŜyniera 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 
InŜyniera 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, InŜynier moŜe uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 
eksploatacyjne ulicy i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną 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 InŜyniera, jeŜeli 
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 
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 podłoŜa przez 
obciąŜenie płytą  
BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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ST-02.00.00 PRZEBUDOWA SIECI I PRZYŁACZE WODOCIĄGOWE  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące przebudowy sieci wodociągowej i 
budowy przyłącza wodociągowego. 
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 obejmuje:   
- budowa przyłącza wodociągowego z rur PE  
- przebudowa 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 00 00 „Wymagania Ogólne”. 
Rury PE PN10 łączone poprzez zgrzewanie 
Łączniki (armatura) gwintowane 
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 moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- koparek 
- spycharek 
- sprzętu do zagęszczania gruntu. 
- wciągarek mechanicznych. 
 
4.0. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 00 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 Ŝadnym 
szkodom. Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z Ŝadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić 
tworzywo sztuczne. Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga uŜycia 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 naleŜy 
wyjąć rury "wewnętrzne". 
Gdy rury są rozładowywane pojedynczo moŜna je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z uŜyciem 
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 naraŜone na dodatkowe obciąŜenia. JeŜeli długość rur jest większa niŜ 
długość pojazdu, wielkość nawisu nie moŜe przekroczyć 1 m. 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki układania rurociągu  
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyŜujące 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 niŜ 1 m od poziomu 
terenu, w odległości nie przekraczającej 20m. 
W trakcie realizacji robót ziemnych naleŜy nad otworami wykopanymi ustawić ławy celownicze, umoŜliwiające 
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna.  
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Wykopy wąsko przestrzennie o ścianach pionowych naleŜy wykonać umocnione. Szerokość wykopu musi być 
wystarczająca dla ułoŜenia i zasypania rury lub bagrowania gruntu pod nasypy. Dno wykopu powinno być 
równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spód wykopu naleŜy pozostawić na 
poziomie wyŜszym od rzędnych projektowanej o około 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy 
naleŜy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
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 naleŜy wykonywać zgodnie z ST-02.01.00 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 podłoŜa mogą być wykonywane prace montaŜowe.  
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 5 a 30oC. Rury 
powinny być opuszczane do wykopu ręcznie przy uŜyciu jednej lub dwóch lin. KaŜda 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 kaŜdego dnia roboczego otwarty koniec rury musi być zabezpieczony przed dostaniem się piasku lub 
wody deszczowej przez zatknięcie dobrze przylegającym przykryciem. Po skontrolowaniu ułoŜenia rurociągu i 
próbie szczelności rury powinny być zasypane do takiego poziomu aby gleba powyŜej zapobiegała ich spływowi 
po ewentualnym zatopieniu. JeŜeli rury muszą być umieszczone na mniejszych głębokościach, muszą być 
zabezpieczone przed zamarzaniem np. warstwą ŜuŜlu (ŜuŜel nie moŜe pozostawać w bezpośrednim kontakcie z 
rurami z tworzywa sztucznego).  
Projektowana sieć powinna być zamontowana przy uŜyciu rur PE (PE 100, SDR 17), przy ciśnieniu roboczym 
1.0 MPa, połączonych przez zgrzewanie. Wykorzystane mogą być tylko rury z bieŜącym atestem.  
 
5.2. Połączenie elementów rurociągu 
Rury wykonane z PE, jak równieŜ z PVC mogą być łączone elementami z Ŝeliwa, stali lub PE. Główne typy 
połączeń dające się zastosować w przypadku PE to:  
- zgrzewanie na styk, 
- połączenia zaciskowe, kielichowe przystosowane do rodzaju rury 
- kołnierzowe (z uŜyciem tulei). 
W przypadku zgrzewania na styk poleca się, aby zgrzewane rury miały tę samą średnicę i grubość ścian; rury są 
układane współosiowo, końce rur są dobrze wyrównane przed zgrzewaniem, temperatura podczas zgrzewania 

mieści się w zakresie 210-220oC; czas usunięcia płyty zgrzewającej jest najkrótszy moŜliwy ze względu na 
wysoką podatność na utlenianie, ciśnienie zgrzewania podczas nagrzewania jest bliskie zeru. Inne parametry 
zgrzewania, takie jak: ciśnienie zgrzewania podczas nagrzewania i zgrzewania powierzchni, czas nagrzewania, 
czas ponownego nagrzewania, czas zgrzewania i chłodzenia powinny następować precyzyjnie, jak nakazuje 
instrukcja producenta. W przypadku połączeń kołnierzowych, wykorzystane śruby powinny być odporne na 
korozję lub zabezpieczone przeciwko korozji przed uŜyciem. Wszystkie połączenia powinny być szczelne przy 
ciśnieniu próbnym i roboczym. Szczegółowe warunki łączenia rur są zawsze podane przez producenta i naleŜy 
ich precyzyjnie przestrzegać. SkrzyŜowania przewodów z przeszkodami takimi jak: kolej, droga, rów 
melioracyjny, rzeka, itp. Muszą być wykonane za zgodą i ustaleniem z właścicielami. Warunki takich 
konstrukcji obejmują: rodzaj materiału rury ochronnej, długość i głębokość skrzyŜowania, metoda ochrony 
wlotu i wylotu komory, itp. Sposób ochrony rur wynika z ogólnej praktyki: rura jest wtłoczona pod przeszkodą 
lub umieszczona w otwartym wykopie. Rury ochronne mogą być wykonane ze stali 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, w przeciwnym razie ta druga powinna być właściwie zabezpieczona.   
 
5.3. MontaŜ uzbrojenia przewodów. 
Sposób łączenia z uzbrojeniem uzaleŜniony jest od typu armatury, rodzaju stosowanych złączy i rodzaju 
materiału przewodów. W przypadku rurociągów z tworzyw sztucznych naleŜy montować całe węzły (armatura i 
wszystkie niezbędne kształtki przejściowe) 
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5.4. Próby szczelności, płukanie i dezynfekcja. 
Przed rozpoczęciem próby szczelności przewód wodociągowy naleŜy napełnić wodą i odpowietrzyć. Próbę 
szczelności naleŜy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ +1 stopień Celsjusza. Ciśnienie 
próbne nie moŜe być niŜsza niŜ 1,0 MPa. Odcinek moŜna uznać za szczelny jeŜeli przy zamkniętym dopływie 
wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 minut nie będzie spadku ciśnienia. 
Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych próbach szczelności naleŜy dokonać jego płukania, uŜywając 
do tego celu wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie 
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód moŜna uznać za dostatecznie wypłukany jeŜeli 
wypływająca z niego woda będzie przezroczysta i bezbarwna. 
Przewody wodociągowe wody pitnej naleŜy 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 naleŜy przeprowadzić ponowne płukanie. Dopuszcza się rezygnację 
z dezynfekcji przewodu, jeŜeli wyniki badań bakteriologicznych, wykonanych po płukaniu przewodu, wykaŜą, 
Ŝe pobrana próbka wody spełnia wymagania dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze. 
 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST- 00 00 00 „Wymagania Ogólne”. 
Kontrola jakości robót będzie obejmowała: 
- stwierdzenie zgodności wykonania z Dokumentacją Techniczną i Specyfikacją, 
- sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych punktów wysokościowych z 
dokładnością do l cm. 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą. 
- jakość uŜytych materiałów, 
- ułoŜenie przewodu  
- wykonanie obiektów budowlanych (studzienek) 
- montaŜ armatury (zasuwy, zawory, hydranty) 
- badanie szczelności przewodu, 
- dezynfekcję przewodu 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostkami obmiaru budowy sieci wodociągowej są: 
1 metr [m] ułoŜonego rurociągu kaŜdej średnicy,  
1 sztuka [szt] zainstalowanych armatur, 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbiór robót nastąpi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną 
oraz wymaganiami InŜyniera jeŜeli 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 montaŜ rurociągu w wykopie  
- montaŜ studni  
- montaŜ hydrantów, zaworów czerpalnych etc 
- próby ciśnienia, płukanie i dezynfekcja sieci, 
- 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 PrzeciwpoŜarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa zewnętrzna oraz rozmieszczenie 
hydrantów zewnętrznych. Wymagania. 
BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze" 
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ST-03 00 00  PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ I ODWODNIENI E. 
 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z budową 
przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej - odwodnienia.  
 
1.2 Zakres Technicznych Specyfikacji 
Techniczne Specyfikacje  stosowane są jako wymagania przetargowe i kontraktowe przy odbiorze i wykonaniu 
prac wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres prac opisanych Specyfikacjami Technicznymi. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania i odbioru prac związanych z budową kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej oraz odwodnienia, zakres prac obejmuje:  
 
Systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej – rury PVC 200 i 160 mm 
Odwodnienia: rury drenarskie w płaszczu z filtrem z włókna syntetycznego dn 113 i 80 mm.  
Odwodnienia liniowe – korytka z polimerobetonu z krawędziami ze stali ocynkowanej, ruszty (mostki) ze stali 
ocynkowanej, przystosowane do mocowania nawierzchni sztucznej murawy i nawierzchni poliuretanowych. 
Komory do odprowadzania wód drenaŜowych 
 
1.4. Podstawowe pojęcia. 
Kanalizacja grawitacyjna - rurociąg podziemny, słuŜący do bezciśnieniowego transportu ścieków. 
DrenaŜ odwadniający – perforowany rurociąg podziemny słuŜący do odprowadzania wód drenaŜowych 
Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inŜynierski występujący na sieci kanalizacyjnej (na długości 
przewodu lub w węźle) przeznaczony do kontroli stanu kanału i wykonania prac eksploatacyjnych mających na 
celu utrzymanie prawidłowego przepływu ścieków. 
Odwodnienie liniowe, wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z 
powierzchni terenu. 
Komora drenaŜowa rozsączająca – urządzenie do odprowadzania wód drenaŜowych / deszczowych do gruntu 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wymagania ogólne dotyczące robót stosownie do ST-00 00 00 Wymagania ogólne. 
 
2.0. MATERIAŁY 
- kanalizacyjne rury kielichowe dla kanalizacji grawitacyjnej, wykonane z PVC typ S (SN 8 kPa), łączone na 
uszczelkę, dostarczane przez dostawców. 
- rury drenarskie w płaszczu z filtrem z włókna syntetycznego dn 113 i 80 mm 
- korytka z polimerobetonu z krawędziami ze stali ocynkowanej, ruszty (mostki) ze stali ocynkowanej, 
przystosowane do mocowania nawierzchni sztucznej murawy i nawierzchni poliuretanowych 
- rury ochronne wraz z uszczelnieniem (dla przejść rur przez ściany betonowe) – według zaleceń dostawcy. 
- studnie rewizyjne typowe z kręgów betonowych 120/30 cm typ A oraz z PP o średnicy 400 i 315 mm 
 
3.0. SPRZĘT 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu do ST-00 00 00  
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu:  koparek, spycharek, sprzętu do zagęszczania gruntu, wciągarek mechanicznych. 
 
4.0. TRANSPORT 
Wymagania ogólne dotyczące transportu stosownie do ST-00 00 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 Ŝadnym 
szkodom. 
Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z Ŝadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo 
sztuczne. Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek 
rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widiami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie 
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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 naleŜy wyjąć rury 
"wewnętrzne". Gdy rury są rozładowywane pojedynczo moŜna je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub 
z uŜyciem 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 naraŜone 
na dodatkowe obciąŜenia. JeŜeli długość rur jest większa niŜ długość pojazdu, wielkość nawisu nie moŜe 
przekroczyć 1 m. 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 
5.2.Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do wykonania kanałów i obiektów powinny zostać zakończone Roboty przygotowawcze 
związane usunięciem drzew i krzewów oraz zdjęciem humusu i w pasie budowy.  
Projektowana oś kanału, obiektów powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś 
przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z załoŜeniem ciągów reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy naleŜy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych  
z gwoździami. Kołki osiowe naleŜy wbić na kaŜdym załamaniu trasy, w osi wszystkich studzienek. Na kaŜdym 
prostym odcinku naleŜy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak 
aby istniała moŜliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery 
robocze naleŜy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych naleŜy 
nawiązać do reperów sieci państwowej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy wykonać urządzenie 
odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 
Urządzenie odwadniające naleŜy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
W miejscach, gdzie moŜe zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę naleŜy prowizorycznie ogrodzić od 
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.  
 
5.3. Roboty ziemne 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyŜujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w 
sposób zapewniający ich eksploatację. Wykop pod kanał naleŜy rozpocząć od najniŜszego punktu tj. od wylotu 
do odbiornika i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnienia to moŜliwość 
grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. Dla 
gruntów nawodnionych naleŜy prowadzić wykopy umocnione. 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 niŜ 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20m. 
W trakcie realizacji robót ziemnych naleŜy nad otworami wykopanymi ustawić ławy celownicze, umoŜliwiające 
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy celownicze naleŜy 
montować nad wykopem na wysokość ok. 1 m nad powierzchnią terenu w odstępach wynoszących ok. 30 m. 
Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników 
naleŜy ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora. PołoŜenie celowników naleŜy 
sprawdzić codziennie przed rozpoczęciem robót montaŜowych. 
Wykopy wąsko przestrzennie o ścianach pionowych naleŜy wykonać umocnione. Szerokość wykopu musi być 
wystarczająca dla ułoŜenia i zasypania rury lub bagrowania gruntu pod nasypy. Dno wykopu powinno być 
równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spód wykopu naleŜy pozostawić na 
poziomie wyŜszym od rzędnych projektowanej o około 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy 
naleŜy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej naleŜy wykonać bezpośrednio przed ułoŜeniem podsypki lub 
elementów dennych kanału. 
Roboty ziemne naleŜy wykonywać zgodnie z ST-01.00.00 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. 
 
5.3.1. Odspojenie i transport urobku 
Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i ręczne połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego 
wydobycia urobku. 
 
 5.3.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 
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Wykonawca przedstawi do akceptacji InŜynierowi szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczenia 
wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę 
wykonywanych Robót. 
 
5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy  
Wykonawca przedstawi do akceptacji InŜynierowi szczegółowy opis proponowanych metod odwodnienia 
wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę 
wykonywanych Robót. Przy budowie kanalizacji w zaleŜności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i 
wysokości wymaganej depresji, mogą występować następujące metody odwodnienia: 
 - powierzchniowa, 
 - depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 
Dla kanałów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu naleŜy ułoŜyć warstwę filtracyjną 
grubości min 15 cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie 
odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co  około 50 m, skąd 
zostanie odpompowana poza zasięg Robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika.  
Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej naleŜy zastosować 
typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 5-6 m montowane za pomocą wpłukiwanej rury obsadowej śr. 0.14 m. 
Igłofiltry wpłukiwać w grunt po obu stronach wykopu. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru naleŜy 
przeprowadzić próbne pompowania w czasie 6 godzin za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego 
wydatku wody i prawidłowości obsybki filtracyjnej. Zakres robót odwadniających naleŜy dostosować do 
rzeczywistych warunków gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robót. 
 
5.3.4. PodłoŜe 
5.3.4.1. PodłoŜe naturalne 
PodłoŜe naturalne powinno umoŜliwi ć wyprofilowanie dna wykopu stosownie do kształtu spodu przewodu. 
PodłoŜe naturalne naleŜy zabezpieczyć przed: 
rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0.2÷0.3 m i 
studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający dostaniu się wody z 
powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody; 
dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniŜenie jej zwierciadła o co najmniej 0.50 m 
poniŜej poziomu podłoŜa naturalnego.  
Badania podłoŜa naturalnego wykonać zgodnie z wymaganiami normy BN-83/8836-02 [19]. 
5.3.4.2. PodłoŜe wzmocnione (sztuczne) 
W przypadku zalegania w podłoŜu innych gruntów, niŜ te które wymieniono w pkt. 5.3.4.1. naleŜy wykonać 
podłoŜe wzmocnione. 
PodłoŜe wzmocnione naleŜy wykonać jako: 
podłoŜe piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoŜe naturalne lub przy 
nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), makroporowatych i kamienistych; 
podłoŜe Ŝwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe: 
przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej grubości po ich usunięciu; 
przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających); 
w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoŜe naturalne dla przewodów; 
jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych; 
w razie konieczności obetonowania rur. 
mieszane - złoŜone z podłoŜy wyŜej wymienionych przy nawodnionych gruntach słabych, mało ściśliwych i 
nasypowych. 
Grubości  warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0.15 m. Wzmocnienie podłoŜa na odcinkach pod 
złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności określonego odcinka kanału. Niedopuszczalne jest 
wyrównanie podłoŜa ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. 
PodłoŜe powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim na jednej czwartej swojej powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoŜa wzmocnionego od ustalonego na ławach 
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 10 cm. Dopuszczalne zmniejszenie grubości 
podłoŜa od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno być większe niŜ 10 %. Dopuszczalne 
odchylenie rzędnych podłoŜa od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno 
przekraczać w Ŝadnym jego punkcie +/-1 cm. Badania podłoŜa wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy 
PN-92/B-10735 [6]. 
 
5.3.5. Zasypka i zagęszczenie gruntu 
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UŜyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułoŜonego przewodu i 
obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej 
ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0.3 m dla rur z  PCV i PE. 
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
etap I - ułoŜenie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach; 
etap II - po próbie szczelności złącz rur kanałowych, ułoŜenie warstwy ochronnej w miejscach połączeń; 
etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką odeskowań 
i rozpór ścian wykopu. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Materiał zasypu powinien być 
zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, Ŝeby 
kanał nie uległ zniszczeniu. Zasypanie wykopów naleŜy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do 
przyjętej metody zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów określonych w 
Specyfikacji Technicznej ST-02.01.00  i zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 [14]. 
 
5.4. Roboty montaŜowe 
5.4.1. Ogólne warunki układania kanałów 
Po przygotowaniu wykopu i podłoŜa moŜna przystąpić do wykonania montaŜowych robót kanalizacyjnych. 
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montaŜowych naleŜy przestrzegać zasady budowy kanału od 
najniŜszego punktu kanału. Spadki i głębokości posadowienia kanału powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. Przewody kanalizacji sanitarnej naleŜy ułoŜyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. 
Materiały uŜyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, naleŜy oczyścić od wewnątrz i 
zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Przewody z PVC 

i PE moŜna montować przy temperaturze otoczenia od 0oC do 30o C. Rury naleŜy opuszczać do wykopu ręcznie 
za pomocą jednej lub dwóch lin. KaŜda rura po ułoŜeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do 
podłoŜa na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Poszczególne rury naleŜy 
unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku długości rury i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła 
zmienić swego połoŜenia do czasu uszczelnienia złączy. Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu 
przeprowadzenia próby na szczelności przewodu. 
Odchyłka osi ułoŜonego przewodu od osi projektowanej nie moŜe przekraczać "+,-" 20 mm, a odchyłka spadku 
nie moŜe przekraczać "+,-" 10 mm. Nie wolno wyrównywać kierunku ułoŜenia przewodu przez podkładanie pod 
nie twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. Po zakończeniu prac montaŜowych w 
danym dniu naleŜy otwarty koniec zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową 
przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. Po sprawdzeniu prawidłowości ułoŜenia przewodu i 
badaniu szczelności naleŜy rury zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nimi grunt uniemoŜliwił 
spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. Przewody powinny być ułoŜone w gruncie w sposób uniemoŜliwiający 
zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym. W przypadku konieczności ułoŜenia przewodów na mniejszych 
głębokościach, w celu zabezpieczenia ścieków przed zamarzaniem, przewody powinny być ocieplone, np. 
warstwą ŜuŜla (warstwa ŜuŜla nie moŜe mieć bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego). 
Rurociągi drenarskie wykonać z rur PCV-U o średnicy 113 mm i dn 80 z otworami 2,5*5,0 z filtrem z włókna 
syntetycznego. Rurociągi układać ze spadkiem 0,3-0,5% w kierunku studzienek inspekcyjnych. Rury drenarskie 
układać na wyrównanej warstwie bez kamieni i elementów mogących uszkodzić rury. Przewody układać w 
obsypce ze Ŝwiru płukanego o grubości 6-32 mm oraz zgodnie z wytycznymi technologicznymi i 
konstrukcyjnymi projektu płyty boiska. Studzienki inspekcyjne z rur karbowanych dn 400 z osadnikiem 
minimum 1,0 m przykryte włazem Ŝeliwnym. 
 
5.4.2. Łączenia elementów rurociągu. 
Elementy wykonane z PVC mogą być łączone, oprócz elementów z PVC, równieŜ z elementami wykonanymi z 
innych materiałów, takich jak : Ŝeliwo, stal, PE itp.. Zaś łączenie odbywa się za pomocą złącz: 
- kielichowych z pierścieniem gumowym (elementy z PVC), 
- kielichowych z pierścieniem gumowym, (specjalną wkładką i kształtkami przejściowymi - elementy z PVC z 
elementami Ŝeliwa), 
- kielichowo - kołnierzowych z pierścieniami i uszczelkami gumowymi (elementy z PVC z elementami z Ŝeliwa 
i stali), 
- kielichowych - klejone (elementy z PVC), 
- nasuwkowych - z pierścieniem gumowym (elementy z PVC), 
- nasuwkowych - klejone (elementy z PVC), 
- dwuzłączek z gwintem metalowym (elementy z PVC z elementami ze stali i PE). 
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Przy wykonywaniu połączeń kielichowych z pierścieniem gumowym naleŜy sprawdzić czy bosy koniec rury 
(kształtki) jest sfazowany, jeśli nie - naleŜy sfazować. Odcinki rur zakupione u producenta powinny mieć takie 
sfazowanie, a w specjalnym wgłębieniu kielicha umieszczoną uszczelkę. Wewnętrzna powierzchnia kielicha i 
zewnętrzna powierzchnia końca bosego powinny być oczyszczone i osuszone, naleŜy przy tym sprawdzić 
prawidłowość ułoŜenia pierścienia i dokładność jego przylegania w kielichu. Do wciśnięcia bosego końca rury w 
kielich moŜna uŜyć wciskarek róŜnego typu, ułatwiających tę czynność lub ręcznie. Potwierdzeniem 
prawidłowości wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz 
współosiowość łączonych elementów. Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych odcinków rur za 
pomocą nasuwki z pierścieniem gumowym. 
Wykonanie połączeń klejonych wymaga spełnienia określonych warunków. Warunki te dotyczą zarówno, 
jakości kleju, jak i zachowania dokładnej procedury wykonywania złącza określonej przez producenta rur i 
kleju. NiezaleŜnie od powyŜszych wymagań i rodzaju uŜywanego kleju, konieczne jest dokładne odtłuszczenie, 
zeszlifowanie, umycie i wysuszenie zewnętrznej powierzchni bosego końca rury i wewnętrznej powierzchni 
kielich przed przystąpieniem do nakładania kleju. NaleŜy unikać klejenia przewodów w temperaturze poniŜej 

5oC. 
Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność przy ciśnieniu roboczym 
i próbnym. Szczegółowe warunki montaŜu róŜnych rodzajów złącz są podawane przez producentów wyrobów z 
tworzyw sztucznych. Przy wykonywaniu połączeń, naleŜy przestrzegać zalecanych przez nich wymagań i 
wskazówek. 
 
5.5. Studzienki kanalizacyjne, komora drenaŜowa 
Wykonać studnie z kręgów Ŝelbetowych dn 1200 mm z włazem Ŝeliwnym typ cięŜki dn 600 mm lub 
prefabrykowane z PCV lub PE średnicy 400 i 315 mm. Elementy prefabrykowane zaleŜnie od cięŜaru moŜna 
układać przy uŜyciu sprzętu montaŜowego. Przy montaŜu elementów, naleŜy zwrócić uwagę na właściwe 
ustawienie kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montaŜowe /linie/ znajdujące się na wyŜej wymienionych 
elementach. Kręgi oraz płyty naleŜy łączyć zaprawą cementową marki B-80 wg PN-90/B-14501. śeliwne włazy 
kanałowe naleŜy montować na płycie pokrywowej. Włazy naleŜy usytuować nad stopniami złazowymi, w 
odległości 0,10 m od krawędzi wewnętrznej ścian studzienek. Zastosowano włazy typu cięŜkiego klasy D. 
Stopnie złazowe w ścianie komory roboczej naleŜy montować mijankowo w dwóch rzędach, w odległościach  
pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. Pierwszy stopień w kominie powinien być 
stopniem skrzynkowym. Dno studzienki naleŜy wykonać jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy 
B25, w-4, M-100. W dnie studni wyrobić kinety do wysokości 2/3 wysokości rur. 
Studnie niewłazowe - stosować studnie prefabrykowane z PCV lub PE o średnicy 400 mm z fabrycznie 
przygotowaną kinetą, włazy typu cięŜkiego klasy D. Wymagane atesty. 
Komora drenaŜowa. 
Zastosować komory drenaŜowe do odprowadzania wód opadowych lub drenaŜowych do gruntu lub inne 
równowaŜne rozwiązanie. W przygotowanym wykopie wykonać podsypkę Ŝwirową grubości 15 cm. UłoŜyć 
geowłókninę z zapasem umoŜliwiającym wywinięcie na złoŜe. UłoŜyć warstwę tłucznia grubości jak projekcie. 
Na tak przygotowanym podłoŜu zamontować komory drenaŜowe lub skrzynki. Zamontować pokrywy skrajne. 
Komory obsypać tłuczniem. Całość zabezpieczyć geowłókniną. Geowłóknina musi oddzielać całkowicie tłuczeń 
od gleby i materiału wypełniającego. Tłuczeń płukany o uziarnieniu 20-50 mm.  Dane techniczne urządzeń i 
wyposaŜenia zgodnie z p.t.  
 
5.6.  Próba szczelności 
Próbę szczelności kanalizacji naleŜy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 punkt 6. 
 
5.7. Ochrona przed korozją 
Ściany zewnętrzne betonowych studzienek rewizyjnych i połączeniowych, ściekowych, oraz wylotów naleŜy 
zaizolować w gruntach suchych 2 x Abizolem „R”i 1 x. Abizolem „P” lub innym środkiem o porównywalnej 
jakości. Na odcinkach wystąpienia wody gruntowej naleŜy ściany zaizolować 2 x Abizolem „R” i 2 x Abizolem 
„P” lub innym środkiem o porównywalnej jakości. Elementy metalowe jak: stopnie włazowe, kraty naleŜy 
oczyścić, zagruntować farbą podkładową cynkową oraz lakierem bitumicznym. Izolacja powinna stanowić 
szczelną, jednolitą powłokę, trwale przylegającą do ścian, sięgającą 0,5 m. ponad najwyŜszy przewidziany 
poziom wody gruntowej oraz poziom podpiętrzonych wód w studzienkach. Połączenie izolacji pionowej z 
poziomą oraz styki powinny zachodzić wzajemnie na wysokości co najmniej 0,1 m. 
 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót stosownie do ST-00 00 00 Wymagania ogólne 
Kontrola jakości będzie obejmowała: 
- stwierdzenie zgodności wykonania z Dokumentacją Techniczną i Specyfikacją, 



Moje boisko ORLIK 2012 wraz z infrastruktur ą w Kruklankach  -  branŜa sanitarna   

 

 23

- sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych punktów wysokościowych z 
dokładnością do l cm. 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą. 
- jakość uŜytych materiałów, 
- ułoŜenie przewodu a w szczególności: 
 - głębokość ułoŜenia przewodu, 
 - odchylenia osi przewodu, 
 - odchylenia spadku, 
 - zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody, 
- wykonanie obiektów budowlanych (studzienek) 
- montaŜ urządzeń i armatury  
- badanie szczelności przewodu, 
 
Kontrola jakości Robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją Projektową: 
wykopów otwartych, podłoŜa naturalnego, zasypu wykopów, podłoŜa wzmocnionego, materiałów, ułoŜenia 
przewodów na podłoŜu, szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenia przed korozją, 
wykonania wylotów i montaŜu separatorów i osadników piasku. 
Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do 
powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu naleŜy wykonać przez pomiar jego wysokości nad 
wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału uŜytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. 
Pomiar naleŜy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niŜ 50 m. 
Badania podłoŜa wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym grubość 
podłoŜa naleŜy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoŜa z dokładnością do 1 cm. 
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoŜa w planie, rzędne podłoŜa i głębokość ułoŜenia podłoŜa. 
Badanie materiałów uŜytych do budowy kanalizacji i urządzeń następuje przez porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym : na podstawie dokumentów określających 
jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub 
warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez 
odpowiednie badania specjalistyczne. 
Badania w zakresie przewodów, studzienek, komór drenaŜowych obejmują czynności wstępne sprowadzające 
się do pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością 1 cm), głębokości ułoŜenia 
przewodu z dokładnością do 1 cm, sprawdzenie ułoŜenia rurociągu w rurze ochronnej przez sprawdzenie 
połoŜenia płóz, sprawdzenie ułoŜenia rur na podłoŜu w planie i profilu, sprawdzenie rur i połączeń elementów 
prefabrykowanych. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów naleŜy przeprowadzić przez oględziny 
zewnętrzne. 
Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka kanału wraz ze 
studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby naleŜy 
prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich 
nieszczelności naleŜy poprawić uszczelnienie, a w razie niemoŜliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i 
przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 
Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz ze 
studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności naleŜy 
prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. połoŜenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w 
poszczególnych studzienkach 
Badanie zabezpieczenia studzienek, wylotów przed korozją naleŜy wykonać od zewnątrz po próbie szczelności 
odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie szczelności na infiltrację. Izolację powierzchniową 
naleŜy sprawdzić przez opukanie młotkiem drewnianym, natomiast wypełnienie spoin okładzin 
zabezpieczających izolację studzienek przez oględziny zewnętrzne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostkami obmiaru budowy sieci kanalizacyjnych są: 
1 [m] metr dla układanych rur kanalizacyjnych, drenarskich i ochronnych, kaŜdego typu i średnicy ; 
1 sztuka [szt]  – dla montaŜu studni kanalizacyjnych, 
1 sztuka [szt] zainstalowanych armatur itp. 
1 kpl – dla montaŜu przepompowni 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbiór robót nastąpi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną 
oraz wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i testy miały wynik pozytywny z tolerancję stosownie do 
pkt. 6. 
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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 montaŜ rurociągu w wykopie  
- zakup, dostawa i montaŜ urządzeń, 
- montaŜ studzienek PP i betonowych 1200 mm 
- wykonanie izolacji elementów betonowych 
- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
10.1. Polskie Normy. 
 
1) PN-86/B-02480 - "Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów". 
2) PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze". 
3) PN-92/B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne". 
4) PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze". 
5) PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykłe". 
6) PN-H-74051-2:1994 - "Włazy kanałowe. Klasy B125, C250". 
7) PN-64/H-74086 - "Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych". 
8) PN-B-10725 - "Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania". 
 
10.2. Normy branŜowe. 
9) BN-83/8836-02  - "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze". 
10) BN-86/8971-08  - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe". 
11) BN-62/6738-03  -"Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne". 
12) BN-62/6738-07  -"Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne". 
 
10.3. Pozostałe przepisy. 
13) Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci z tworzyw sztucznych wydana przez producenta rur. 
14) KB-38.4.3/1/-73  - Płyty pokrywowe.    
15) "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, tom II, Instalacje sanitarne 
i przemysłowe" - opracowane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "Instal", 
02-656 Warszawa, ul Ksawerów 21  
16) "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" zalecone do stosowania 
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydane przez Polską Korporację Techniki 
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w 1996 roku. 
 
 
 
 
 
 



Moje boisko ORLIK 2012 wraz z infrastruktur ą w Kruklankach  -  branŜa sanitarna   

 

 25

 
 

ST  04.00.00.  
INSTALACJE WEWN ĘTRZNE – INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wewnętrznych instalacji wodno - kanalizacyjnej 

 
1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3. Zakres prac objętych Specyfikacją Techniczną 
        Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu instalacji 

wewnętrznej, wodno-kanalizacyjnej, zgodnie z Dokumentacja Projektową – opis techniczny i rysunki. 
W zakres robót ujętych niniejszą Techniczną Specyfikacja wchodzi: 
� Zakup i transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania: 
� Wykopy wewnątrz i na zewnątrz budynku, zasypki,  
� MontaŜ rurociągów kanalizacyjnych wraz z kształtkami z PVC   
� MontaŜ uzbrojenia rurociągów kanalizacyjnych (wpusty, czyszczaki, wywiewki, zawory itp.), 
� MontaŜ przyborów (umywalki, ustępy, pisuary) w tym na systemowych stelaŜach montaŜowych 
� MontaŜ rurociągów z rur miedzianych lub stalowych, 
� Izolacja rurociągów,  
� Wykonanie i zakrycie bruzd,  
� Uzbrojenie rurociągów: zawory, armatura, urządzenia 
� Zakup i montaŜ podgrzewaczy wody, armatury czerpalnej   
� Przeprowadzenie prób szczelności wszystkich rurociągów zgodnie z „ Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robot budowlano - montaŜowych-Tom II Instalacje sanitarne” oraz warunkami  
podanymi przez producentów rur. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
        Określenia  podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacja Projektową  
 
1.5. Wymagania dotyczące robót 
1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania Robót  oraz za ich zgodność z 
Dokumentacja Projektową, Techniczną Specyfikacją i Poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w TS” Wymagania ogólne”. 

 
2. MATERIAŁY 

Podstawowymi materiałami są:  
� rury PVC kanalizacyjna typu  S Ø 160, 110 mm oraz typu N Ø 50, 75, 110 mm 
� kształtki PVC kanalizacyjne Ø   50, 75, 110, 160mm 
� rury wywiewne, zawory napowietrzające  
� wpusty podłogowy wykonane ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem przeciw odorowym 
� odwodnienia prysznicowe   
� umywalki porcelanowe wraz z bateriami + półpostumenty 
� ustępy z płuczką ceramiczną 7,5 litr montowane na stelaŜach  
� pisuary  ceramiczne  
� rury miedziane i stalowe   
� kształtki  
� otuliny z gumy porowatej gr 20 i 25 mm 
� armatura odcinająca  
� elektryczny pojemnościowe podgrzewacze   
� węŜyki w oplocie metalowym 

Stosowane materiały musza posiadać atesty fabryczne, certyfikaty. 
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Całość armatury i przyborów w gatunku 1 
 
3. SPRZĘT 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w TS „Wymagania ogólne”. 
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robót 
zaakceptowanym przez InŜyniera. 
 
4. TRANSPORT 
     Warunki ogólne transportu podano w TS „ Wymagania ogólne”. 
Samochody dostawcze i skrzyniowe oraz inne środki transportu-odpowiadające pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez InŜyniera. 
  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne warunki wykonania zgodne z TS „Wymagania ogólne”. 
 

5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące prowadzenia robót. 
Przewody kanalizacyjne naleŜy prowadzić ze stałym spadkiem, maksymalny spadek dla przewodów 
odpływowych dla ≤ Ø 160mm 20%, odchylenia od spadku nie mogą przekraczać ± 10mm. Wszelkie 
odgałęzienia naleŜy wykonać za pomocą trójników o kącie rozwarcia nie większym niŜ 45stopniu. Przy 
przejściach przez ściany, posadzki i stropy oraz pod ścianami naleŜy stosować tuleje lub rury ochronne o 
średnicy wewnętrznej, co najmniej 5cm większej od średnicy zewnętrznej przewodu. Przestrzeń wypełnić 
materiałem trwale plastycznym. Przewody prowadzone po ścianach naleŜy mocować do elementów konstrukcji 
budynku za  pomocą typowych obejm stalowych z gumą lub z tworzywa sztucznego w sposób uniemoŜliwiający 
powstawanie załamań w miejscach połączeń. Piony (jak w projekcie technicznym) wyprowadzić ponad dach i 
uzbroić w wywiewkę kanalizacyjną fi 160mm, pozostałe piony zakończyć zaworami napowietrzającymi 
samoczynnie się otwierającymi. Na pionach zamontować czyszczaki (rewizje). Przybory i urządzenia winne być 
zamontowane w sposób zapewniający ich prawidłowe uŜytkowanie oraz łatwy demontaŜ i ponowny montaŜ. 
Przybory i urządzenia łączone z przewodami kanalizacyjnymi, naleŜy wyposaŜyć w syfony. Ścieki z budynku 
poprzez studzienkę rewizyjną będą odprowadzane rurociągiem PVC do kanalizacji zewnętrznej. Rury z PCV 
moŜna układać przy temperaturze powietrza  od 50 do 300 C. Rury z PCV naleŜy łączyć za pomocą kielichowych 
połączeń wciskowych uszczelnionych uszczelka gumową. Potwierdzenie prawidłowego wykonania: połączenie 
powinno być osiągnięte przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowości łączonych elementów. Przed 
zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy naleŜy zabezpieczyć końce ułoŜonego kanału 
przed zamuleniem.  
Przewody wodociągowe 
Przewody wodociągowe z rur miedzianych lub stalowych ocynkowanych w systemie zaprasowywanym w 
budynku naleŜy układać pod tynkiem w bruzdach zapewniających swobodne wydłuŜenie przewodów. Bruzdy 
winne być zakryte po przeprowadzeniu prób szczelności. Przewody zimnej wody naleŜy montować poniŜej 
przewodów ciepłej wody w odległości min. 10cm. Przewody naleŜy układać w kierunku prostopadłym lub 
równoległym do najbliŜszych ścian. Odchylenia nie powinny być większe niŜ  10 mm. Spadki przewodów 
powinny zapewniać moŜliwość spuszczenia z nich wody oraz moŜliwość odpowietrzenia instalacji. W miejscach 
przejść przez przegrody budowlane winne być załoŜone tuleje co najmniej o 2 cm dłuŜsze niŜ grubość ściany. 
Przestrzeń miedzy rurą a tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym zapewniającym swobodny 
przesuw przewodów. Przewody wody zimnej i ciepłej naleŜy zaizolować otulinami prefabrykowanymi z gumy 
perforowanej o gr. 10mm. Armatura odcinająca kulowa. 
 
WyposaŜenie. 
Urządzenia do podgrzewania  wody   montować zgodnie z wytycznymi producenta. 
 
Przeprowadzenie prób szczelności i płukania wszystkich rurociągów zgodnie z „ Warunkami technicznymi  

wykonania i odbioru robot budowlano - montaŜowych-Tom II Instalacje sanitarne” oraz  warunkami 
podanymi przez producentów rur i urządzeń. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI  
6.1. Ogólne wymagania 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Technicznej Specyfikacji TS- „Wymagania 
 ogólne”. 

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru. 
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Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonywanych robót i uŜytych Materiałów 
z Dokumentacją Projektową, Technicznymi specyfikacjami i Poleceniami InŜyniera. 
W ramach kontroli jakości naleŜy: 

� poddać rurociągi próbie szczelności, 
� sprawdzić uŜycie właściwych materiałów, 
� sprawdzić przebieg tras i sposób prowadzenia rurociągów, 
� sprawdzić wielkość spadków rurociągów,  
� sprawdzić usytuowanie kształtek, 
� sprawdzić lokalizacje przyborów sanitarnych i wyposaŜenia 
� sprawdzić czy armatura jest rozwiązaniem systemowym jednego producenta 
� sprawdzić zgodność z Dokumentacja Projektową 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Technicznej Specyfikacji TS „Wymagania ogólne”. 
Jednostki obmiaru  

Jednostka obmiaru jest: 
m³: wykonania wykopu i zasypania, rozebrania posadzek i wywozu gruzu, przygotowania 
zaprawy,  
mb: ułoŜenia rurociągów, izolacji rurociągów, wykucia bruzd,  rur ochronnych, płukania i 
szczelności rurociągów,  
szt: dla przebić, wpustów, kształtek, uszczelnienia końcówek rur ochronnych, węŜyków, zaworów, 
rur wywiewnych, syfonów, czyszczaków etc,  

 kpl: podgrzewaczy wody, ustęp, pisuar, umywalka, armatura czerpalna, stelaŜe etc,   
 próba: próba szczelności 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Technicznej Specyfikacji TS „Wymagania ogólne”. 
 Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i  
      Odbioru Robót  Budowlano - MontaŜowych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Technicznej Specyfikacji TS- „Wymagania ogólne”. 
Płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru Robót oraz zgodnie ze sporządzonymi protokołami 
odbiorów częściowych oraz końcowych. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
� roboty przygotowawcze i pomiarowe; 
� sporządzenie niezbędnych rysunków wykonawczych, warsztatowych i   montaŜowych; 
� zakup materiałów, urządzeń; 
� transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania; 
� wywóz gruzu wraz z jego utylizacją; 
� wykonanie prac objętych specyfikacją, 
� przeprowadzenie prób szczelności;  
� przeprowadzenie prób montaŜowych; 
� prace porządkowe; 
� sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót. 
� prace demontaŜowe istniejącej instalacji. 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi 
normami Krajów UE  
PN-81/B10700/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne  wymagania i  badania. 
PN-83/B-10700/01 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 
BN-82/9192-06 - Próby szczelności rurociągów 


