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ST-01 WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
w związku z inwestycją p.n.: 
1. Budowa tłoczni ścieków sanitarnych przy Domu Kultury w Łuszczanowicach wraz z budową projektowanej i 
przebudową istniejącej infrastruktury technicznej 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót drogowych. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1. Budowla drogowa  - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 
(droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 
ziemny, węzeł). 
1.4.2. Chodnik  - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 
1.4.3. Droga  - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.4. Droga tymczasowa (monta żowa)  - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
1.4.5. Dziennik budowy  - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do 
notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem 
projektu, Wykonawcą i projektantem. 
1.4.6. Inżynier/Kierownik projektu  - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót 
i administrowanie kontraktem. 
1.4.7. Jezdnia  - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.8. Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.9. Korona drogi  - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 
pasami dzielącymi jezdnie. 
1.4.10. Konstrukcja nawierzchni  - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.11. Konstrukcja no śna (prz ęsło lub prz ęsła obiektu mostowego)  - część obiektu oparta na podporach 
mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych. 
1.4.12. Korpus drogowy  - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
1.4.13. Koryto  - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
1.4.14. Książka obmiarów  - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
1.4.15. Laboratorium  - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
1.4.16. Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 
1.4.17. Nawierzchnia  - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 
na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna  - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych. 
b) Warstwa wi ążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 

rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza  - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 
nawierzchni. 
d) Podbudowa  - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa 
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może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza  - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 
Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza  - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać 
warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
g) Warstwa mrozoochronna  - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 
działania mrozu. 
h) Warstwa odcinaj ąca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 
warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
1.4.18. Niweleta  - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 
lub obiektu mostowego. 
1.4.19. Objazd tymczasowy  - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na okres budowy. 
1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 
1.4.21. Pas drogowy  - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i 
związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez 
ruch na drodze. 
1.4.22. Pobocze  - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń 
organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia 
konstrukcji nawierzchni. 
1.4.23. Podło że nawierzchni  - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 
1.4.24. Podło że ulepszone nawierzchni  - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
1.4.25. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.26. Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.27. Przedsi ęwzięcie budowlane  - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogoweg lub całkowita 
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) 
istniejącego połączenia. 
1.4.28. Przeszkoda naturalna  - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 
1.4.29. Przeszkoda sztuczna  - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
1.4.30. Przetargowa dokumentacja projektowa  - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.31. Rekultywacja  - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.32. Szeroko ść użytkowa obiektu  - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych 
rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji 
przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 
1.4.33. Ślepy kosztorys  - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania.  
1.4.34. Teren budowy  - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.4.35. Zadanie budowlane  - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać 
na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli 
drogowej lub jej elementu. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
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1.5.1.  Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 
ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową 

dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 
- Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny 

kontraktowej. 
 

1.5.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST 
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie 
odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
a) Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe („pod ruchem”) 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, 
ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie 
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji 
ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego 
projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę kontraktową. 
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren 
budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę kontraktową. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
 

1.5.6. Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić 
Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
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Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w 
sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia 
zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. 
Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie 
będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
 
1.5.9. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i 
uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o 
każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może 
polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
1.5.10.  Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.11.  Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika projektu 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.12.  Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 
sprzętu, 
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
1.5.13.  Równowa żność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 
inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą 
być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 
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muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia. 
 
1.5.14.  Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego 
poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, 
Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania 
robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
 
1.6.  Nazwy i kody 
Dział Robót: 
45000000 – 7: Roboty budowlane 
Grupa robót budowlanych: 
45200000 – 9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasy robót budowlanych: 
45230000 – 8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu. 
 
1.7.  Zaplecze Zamawiaj ącego (o ile warunki kontraktu przewiduj ą realizacj ę) 
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport oraz 
inne urządzenia towarzyszące. 
 
2.  MATERIAŁY 
2.1.  Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 
 
2.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze 
źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z 
badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, 
uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne 
w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 
lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera/Kierownika projektu. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
 
2.3.  Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w 
miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie odpowiednio 
przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem 
 
2.4.  Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie 
badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
2.6.  Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 
celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione 
następujące warunki: 
a) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
 

3.  SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4.  TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na 
własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 
przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.  Program zapewnienia jako ści 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu program 
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- sposób zapewnienia bhp., 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2.  Zasady kontroli jako ści robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST 
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3.  Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera/Kierownik projektu 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
6.4.  Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu. 
 
6.5.  Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6.  Badania prowadzone przez In żyniera/Kierownika projektu 
Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w 
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej 
pomocy. Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie 
wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik 
projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
 
 
6.7.  Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
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2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 
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 [2] spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuj z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
(2)  Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 
wpisuje do książki obmiarów. 
(3)  Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu. 
(4)  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 cywilno-prawne, 



 

 
 Strona 12 z 33 Budowa tłoczni ścieków sanitarnych przy Domu Kultury w Łuszczanowicach wraz z budowa projektowanej i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej. 

MK PROJEKT  Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany Mirosław Klimas 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Łódzka 50/52 lok. 11 Z-04-ST-S-17 

d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
(5)  Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika projekt o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w 
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
7.2.  Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 
 
7.3.  Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
 
7.4.  Wagi i zasady wa żenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST Będzie 
utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 
na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika 
do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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8.2.  Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera/Kierownika projektu. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3.  Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
 
8.4.  Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia 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. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
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Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5.  Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1.  Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2.  Warunki umowy i wymagania ogólne ST-01 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST-01 obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier 

i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.). 
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 138, poz. 1555 z późn. zm.). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z późn. zm.). 
 
 

ST-02 KANALIZACJA SANITARNA – ROZBUDOWA I PRZEBUDOW A 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z realizacją zadania p.n.: 
Budowa tłoczni ścieków sanitarnych przy Domu Kultury w Łuszczanowicach wraz z budową projektowanej i 
przebudową istniejącej infrastruktury technicznej 
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1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem sieci i 
przyłączy jak w przedmiocie tematu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
sanitarnych. 
1.4.2. Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków sanitarnych. 
1.4.3. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST-01 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
1.5. Nazwy i kody 
Dział Robót: 
45000000 – 7: Roboty budowlane 
Grupa robót budowlanych: 
45200000 – 9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasy robót budowlanych: 
45230000 – 8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dot. robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-01 „Wymagania ogólne"  
pkt 2. 
Stosować należy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych [26]. 
 
2.2. Studzienki kanalizacyjne 
2.3.1. Komora robocza 
Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z: 
• kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [19], 
• rur CFW-GRP jako konstrukcja zintegrowana z kanałem głównym i kanałami dolotowymi oraz drabinką złazową, 

zgodna z aprobatą techniczną nadaną przez jednostkę upoważnioną do ich wydawania [28]. 
• komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu określonego w 

dokumentacji projektowej, np. klasy B30, wodoszczelności W-8, mrozoodporności F-100 wg PN-B-06250 [9] lub 
alternatywnie z cegły kanalizacyjnej. 

 
2.3.2. Komin włazowy 
Komin włazowy powinien być wykonany z: 
• kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [19], 
• rur CFW-GRP o średnicy od 0,8+1,6m zgodne z PN-EN 1115 [5]. 

 
2.3.3. Dno studzienki 
Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego. 
 
 
2.3.4. Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe należy wykonywać jako: 
włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane w korpusie drogi, 
 
2.3.5. Stopnie złazowe 
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-EN 13101 [8]. 
 
2.4. Materiały dla komór przelotowych poł ączeniowych i kaskadowych 
2.4.1. Komora robocza 
Komora robocza z płytą stropową i dnem może być wykonana jako żelbetowa wraz z domieszkami uszczelniającymi 
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lub z cegły kanalizacyjnej wg indywidualnej dokumentacji projektowej. 
 
2.4.2. Komin włazowy 
Komin włazowy wykonuje się z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,8 m odpowiadających 
wymaganiom BN-86/8971-08 [19]. 
 
2.4.3. Właz kanałowy 
Według pkt 2.3.4. 
 
2.5. Studzienki bezwłazowe - ślepe 
2.5.1. Komora poł ączeniowa 
Komorę połączeniową (ściany) wykonuje się z betonu hydrotechnicznego odpowiadającego wymaganiom PN-EN 
206-1 [3] w zastosowaniach przyszłościowych, a tymczasowo PN-B-06250 [9] lub z cegły kanalizacyjnej 
odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037 [13]. 
 
2.5.2. Płyta pokrywowa 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to płytę pokrywową stanowi prefabrykat wg Katalogu 
powtarzalnych elementów drogowych [23]. 
 
2.5.3. Płyta denna 
Płytę denną wykonuje się z betonu hydrotechnicznego o właściwościach podanych w dokumentacji projektowej. 
 
2.6. Studzienki ściekowe 
2.6.1. Wpusty uliczne żeliwne 
Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 124 [1]. 
 
2.6.2. Kręgi betonowe prefabrykowane 
Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50 cm, wysokości 30 cm lub 60 
cm, z betonu klasy C 20/25, wg KB1-22.2.6 (6) [22]. 
 
2.6.3. Pierścienie żelbetowe prefabrykowane 
Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z betonu wibrowanego klasy C 
16/20 zbrojonego stalą StOS. 
 
2.6.4. Płyty żelbetowe prefabrykowane 
Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20 
zbrojonego stalą St0S. 
 
2.6.5. Płyty fundamentowe zbrojone 
Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 15 cm i być wykonane z betonu klasy C12/15. 
 
2.6.6. Kruszywo na podsypk ę 
Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom 
stosownych norm, np. PN-B-06712 [10], PN-EN 13043 [7], PN-EN 12620 [6]. 
 
2.7. Beton 
2.7.1. Cement 
Do betonu należy zastosować cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2]. 
 
2.7.2. Kruszywo 
Do betonu należy zastosować kruszywo zgodne z normą PN-B-06712 [10]. Marka kruszywa nie może być niższa niż 
klasa betonu (np. B-30 - marka min. 30, B-20 - marka min. 20). 
 
 
2.7.3. Beton hydrotechniczny 
Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1 [3] w zastosowaniach 
przyszłościowych, a tymczasowo PN-B-06250 [9]. 
 
2.8. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [16]. 
 
2.9. Rury przewodowe i kształtki 
• Rury przewodowe i kształtki wykonane z materiału PCV-U powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 1401-1 

„Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z 
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niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek 
i systemu.” 

• Rury przewodowe i kształtki z materiału PE powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 12201-5:2011, PN-EN 
13244-5:2004, PN-EN 12201-3:2011, PN-EN 13244-3:2004, PN-EN 13244-2:2004, PN-EN 12201-2:2011, PN-
EN 12201-1:2011 i PN-EN 13244-1:2004. 

 
2.10. Składowanie materiałów 
2.10.1. Rury kanałowe 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo, albo w 
pozycji stojącej. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Podobnie na 
podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada 
ww. wymaganiom. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
 
2.10.2. Kręgi 
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt 
nie przekracza 0,5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. 
Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
 
2.10.3. Cegła kanalizacyjna 
Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi 
spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. 
Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość przeliczenia. 
Cegły powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. 
Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej wysokości nie 
przekraczającej 3,0 m. 
Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m. 
 
2.10.4. Włazy kanałowe i stopnie 
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być 
posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 
 
2.10.5. Wpusty żeliwne 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokości 
maksimum 1,5 m. 
 
2.10.6. Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.  
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-01 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
• żurawi budowlanych samochodowych, 
• koparek przedsiębiernych, 
• spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
• sprzętu do zagęszczania gruntu, 
• wciągarek mechanicznych, 
• beczkowozów. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-01 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport rur kanałowych 
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Rury, zarówno kamionkowe jak i betonowe, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z wyjątkiem rur betonowych o 
stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, które należy przewozić w pozycji pionowej i tylko w 
jednej warstwie. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 
wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 
średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyżej niż 2 m). 
Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w 
miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po 
ugnieceniu). 
 
4.3. Transport kr ęgów 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez 
zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin 
zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
 
4.4. Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i 
łączyć taśmą stalową. 
 
4.5. Transport wpustów żeliwnych 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przesuwaniem się podczas transportu. 
 
4.6. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji 
składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę 
określoną w wymaganiach technologicznych. 
 
4.7. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.8. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [20]. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków 
osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 
sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 
 
5.3. Roboty ziemne 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub 
mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego 
sprzętu mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m 
jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego 
głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno 
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów 
rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
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W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od 0,10 do 0,15 m głębiej od projektowanego poziomu 
dna. 
 
5.4. Przygotowanie podło ża 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt naturalny o 
nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z 
piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. Dla przewodów o średnicy 
powyżej 0,50 m, na warstwie odwadniającej należy wykonać fundament betonowy , zgodnie z dokumentacją 
projektową lub ST. 
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o 
grubości od 15 do 20 cm. Dla przewodów o średnicy powyżej 0,50 m należy wykonać fundament betonowy2 zgodnie 
z dokumentacją projektową lub ST. 
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w ST. 
 
5.5. Roboty monta żowe 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać 
poniższe warunki: 
• najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 

m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 
• dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 %q 
• dla kanałów i kolektorów przelotowych - 1 %o (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 %o). Największe 

dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu (dla rur 
• betonowych, CFW GRP i ceramicznych 3 m/s, zaś dla rur żelbetowych 5 m/s). 
• głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 1,3 m 

(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). 
• Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 
• Ponadto należy dążyć do tego, aby zagłębienie kanału na końcówce sieci wynosiło minimum 2,5 m w celu 

zapewnienia możliwości ewentualnego skanalizowania obiektów położonych przy tym kanale. 
 

5.5.1. Przykanaliki 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików należy przestrzegać 
następujących zasad: 
• trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków dla podłączenia do 

wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podłączeniach do kanału ogólnospławnego), 
• minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m (dla pojedynczych wpustów i przykanalików 

nie dłuższych niż 12 m można stosować średnicę 0,15 m), 
• długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki rewizyjnej 

połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m, 
• włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytej 

(tzw. ślepej) lub wpustu bocznego, 
• spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 %o do max. 400 %o z tym, że przy spadkach większych od 

250 %o należy stosować rury żeliwne, 
• kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 
• włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o, max. 90o (optymalnym 60o), 
• włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać tak, aby wysokość 

spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm. W przypadku konieczności włączenia 
przykanalika na wysokości większej należy stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza 
ścianką studzienki, 

• włączenia przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny być usytuowane 
w odległości min. 1,0 m od siebie. 

 
5.5.2. Studzienki kanalizacyjne 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to należy przestrzegać następujących zasad: Najmniejsze 
wymiary studzienek rewizyjnych kołowych powinny być zgodne ze średnicami określonymi w tablicy 1. 
Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kołowych 
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Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych 
należy przestrzegać następujących zasad: 
• studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich odległościach 

(max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy średnicach powyżej 0,50 m) lub na zmianie kierunku 
kanału, 

• studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych, 
• wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 
• studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu i 

przygotowanym fundamencie betonowym, 
• studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach 

gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym, 
• w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy stosować studzienki 

spadowe-kaskadowe, 
• studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o średnicy powyżej 0,40 m powinny mieć przelew o kształcie i 

wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na kanałach o 
średnicy do 0,40 m włącznie powinny mieć spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki. 
Różnica poziomów przy tym rozwiązaniu nie powinna przekraczać 4,0 m. 

Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu 
budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a ponadto w „Katalogu powtarzalnych elementów 
drogowych" opracowanym przez „Transprojekt" Warszawa [23]. 
Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 
• komory roboczej, 
• komina włazowego, 
• dna studzienki, 
• włazu kanałowego, 
• stopni złazowych. 
Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy głębokość 
ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się 
wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m. 
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem plastycznym lub 
elastomerowym ustalonym w dokumentacji projektowej. 
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m wg BN-86/8971-
08 [19]. Posadowienie komina należy wykonać na płycie żelbetowej przejściowej (lub rzadziej na kręgu stożkowym) 
w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej powierzchni. 
Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze roboczej 
należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-EN 124 [1]. 
Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. 
Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem 
kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie 
kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany 
średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. 
Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 % w kierunku kinety. 
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne) powinny 
mieć właz typu ciężkiego wg PN-EN 124 [1]. W innych przypadkach można stosować włazy typu lekkiego wg PN-EN 
124 [1]. 
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna 
krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem 
terenu. 
W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch 
rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 
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5.5.3. Komory przelotowe i poł ączeniowe 
Dla kanałów o średnicy 0,8 m i większych należy stosować komory przelotowe i połączeniowe projektowane 
indywidualnie, złożone z następujących części: 
• komory roboczej, 
• płyty stropowej nad komorą, 
• komina włazowego średnicy 0,8 m, 
• płyty pod właz, 
• włazu typu ciężkiego średnicy 0,6 m. 
Podstawowe wymagania dla komór roboczych: 
• wysokość mierzona od półki-spocznika do płyty stropowej powinna wynosić od 1,80 do 2,0 m, 
• długość mierzona wzdłuż przepływu min. 1,20 m, 
• szerokość należy przyjmować jako równą: szerokość kanału zbiorczego plus szerokość półek po obu stronach 

kanału; minimalny wymiar półki po stronie włazu powinien wynosić 0,50 m, zaś po stronie przeciwnej 0,30 m, 
• wymiary w planie dla komór połączeniowych uzależnione są ponadto od wielkości kanałów i od promieni kinet, 

które należy przyjmować dla kanałów bocznych o przekroju do 0,40 m równe 0,75 m, a ponad 0,40 m 
• równe 1,50 m. 
Komory przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odległościach do 100 m oraz przy 
zmianie kierunku kanału. 
Komory połączeniowe powinny być zlokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych. 
Wykonanie połączenia kanałów, komina włazowego i kinet podano w pkt 5.5.2. 
 
5.5.4. Studzienki ściekowe 
Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, powinny być z 
wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem. 
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić: 
• głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjątkowo - min. 1,50 m i 

max. 2,05 m), 
• głębokość osadnika 0,95 m, 
• średnica osadnika (studzienki) 0,50 m. 
Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien być usytuowany 
2 cm poniżej ścieku jezdni. 
Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego. 
Liczba studzienek ściekowych i ich rozmieszczenie uzależnione jest przede wszystkim od wielkości odwadnianej 
powierzchni jezdni i jej spadku podłużnego. Należy przyjmować, że na jedną studzienkę powinno przypadać od 800 
do 1000 m2 nawierzchni szczelnej. 
Rozstaw wpustów przy pochyleniu podłużnym ścieku do 3 %o powinien wynosić od 40 do 50 m; od 3 do 5 % 
powinien wynosić od 50 do 70 m; od 5 do 10 % - od 70 do 100 m. 
Wpusty uliczne na skrzyżowaniach ulic należy rozmieszczać przy krawężnikach prostych w odległości minimum 2,0 
m od zakończenia łuku krawężnika. 
Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdować się 0,5 cm 
poniżej poziomu warstwy ścieralnej. 
Każdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej połączeniowej, studzienki 
krytej (tzw. ślepej) lub wyjątkowo za pomocą wpustu bocznego. 
Wpustów deszczowych nie należy sprzęgać. Gdy zachodzi konieczność zwiększenia powierzchni spływu, 
dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach stosowanie wpustów podwójnych. 
W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad istniejącymi urządzeniami 
podziemnymi, można studzienkę ściekową wypłycić do min. 0,60 m nie stosując osadnika. Osadnik natomiast 
powinien być ustawiony poza kolizyjnym urządzeniem i połączony przykanalikiem ze studzienką, jak również z 
kanałem zbiorczym. Odległość osadnika od krawężnika jezdni nie powinna przekraczać 3,0 m. 
 
5.5.5. Izolacje 
Rury betonowe i żelbetowe użyte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone przed korozją, zgodnie z 
zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych" opracowanej przez Instytut 
Techniki Budowlanej w 1986 r. [21]. 
Zabezpieczenie rur kanałowych polega na powleczeniu ich zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni warstwą 
izolacyjną asfaltową, posiadającą aprobatę techniczną, wydaną przez upoważnioną jednostkę. Studzienki 
zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem. 
W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez 
zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-
C-96177 [14]. 
W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział natężenia czynnika agresji) 



 

 
 Strona 22 z 33 Budowa tłoczni ścieków sanitarnych przy Domu Kultury w Łuszczanowicach wraz z budowa projektowanej i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej. 

sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 
 
5.5.6. Zasypanie wykopów i ich zag ęszczenie 
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być 
równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z 
określonym w ST. 
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
• wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę, 
• uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty 

zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.) [27], 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub 

betonu, 
• badanie odchylenia osi kolektora, 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
• badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
• sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
• sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż 

± 5 cm, 
• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
• odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu 

ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
• odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym 
spadku), 

• rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego przykanalika i odebranej kanalizacji. 
Jednostką obmiarową jest kpl. (kompletna) wykonana studnia z osadnikiem i wpustem ulicznym. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
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pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• roboty montażowe wykonania przykanalika, 
• wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 
• wykonane komory, 
• wykonana izolacja, 
• zasypany zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-01 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 kompletu wykonanej i odebranego studni z osadnikiem i wpustem obejmuje: 
• oznakowanie robót, 
• zakup i dostawę materiałów, 
• wykonanie robót przygotowawczych, 
• wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
• przygotowanie podłoża i fundamentu, 
• wykonanie sączków, 
• wykonanie wylotu studni, 
• ułożenie studni 
• wykonanie izolacji rur i studzienek, 
• zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
Cena 1 m wykonanej i odebranego przykanalika obejmuje: 
• oznakowanie robót, 
• zakup i dostawę materiałów, 
• wykonanie robót przygotowawczych, 
• wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
• przygotowanie podłoża, 
• wykonanie sączków, 
• ułożenie przykanalika 
• wykonanie izolacji przykanalika, 
• zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
Cena 1 szt. umocnienia wylotu przykanalika obejmuje: 
• oznakowanie robót 
• zakup i dostarczenie materiałów 
• wyprofilowanie i przygotowanie podłoża 
• ułożenie płyt ażurowych 
• obsianie trawą 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy 
[1] PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 
kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 
[2] PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Wymagania, właściwości i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 
[3] PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
[4] PN-EN 295:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich  połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. 
[5] PN-EN 1115:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji ciśnieniowej, deszczowej i 
ściekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) wzmocnione włóknem 
szklanym (GRP) 
[6] PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Norma do zastosowań przyszłościowych. Tymczasowo należy 
stosować normę PN-B-06712 [10]. 
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[7] PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 
drogach, lotniskach i innych powierzchniowych przeznaczonych do ruchu (Norma do zastosowań przyszłościowych. 
Tymczasowo należy stosować normę PN-B-11111  [11] i PN-B-11112  [12]). 
[8] PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności. 
[9] PN-B-06250:1988 Beton zwykły. 
[10] PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu. 
[11] PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 
[12] PN-B11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
[13] PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne. 
[14] PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
[15] PN-H-74101:1984 Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych. 
[16] PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe. 
[17] BN-86/0971-06.00 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe „Wipro”. 
[18] BN-83/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe. 
[19] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
[20] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
 
10.2. Inne dokumenty 
[21] Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej 
– Warszawa 1986 r. 
[22] Katalog budownictwa 
       KB4-4.12.1.(6)    Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
       KB4-4.12.1.(7)    Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
       KB4-4.12.1.(8)    Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
       KB4-4.12.1.(11)  Studzienki ślepe (lipiec 1980) 
       KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983) 
       KB1-22.2.6.(6)    Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm 
[23] „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” – Warszawa, 1979-1982 r. 
[24] Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur „Wipro”, Centrum Techniki 
Komunalnej, 1978 r. 
[25] Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC 
WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt-Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy 
ds. procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy – sierpień 1984 r. 
[26] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) 
[27] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz.2041). 
[27] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249, poz. 2497) 
 
Uwaga! 

• W przypadku wycofania w/w norm stosować obecnie obowiązujące. W przypadku wycofania normy bez 
zastąpienia, stosować ostatnią obowiązującą lub aktualne zalecenia branżowe, chyba że inne przepisy 
szczegółowe określają inaczej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST-03 TŁOCZNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH 
 
1.  WSTĘP 
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1.1.  Nazwa zamówienia  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są postanowienia podstawowe dotyczące wykonania i odbioru 
robot koniecznych do wykonania tłoczni ścieków sanitarnych przy Domu Kultury w Łuszczanowicach. 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych i należy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu robot w ramach zadania p.n. ”Budowa tłoczni ścieków sanitarnych przy Domu Kultury w 
Łuszczanowicach wraz z budową projektowanej i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej.’ 
 
1.3.  Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robot związanych z 
budową tłoczni ścieków sanitarnych. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robot w zakresie budowy tłoczni ścieków zgodnie z 
Dokumentacją Projektową wraz z rysunkami i obejmują: 
a) prace przygotowawcze; 
b) wykonanie wykopów obiektowych pod tłocznię; 
c) wykonanie umocnienia wykopów obiektowych pod tłocznię; 
d) wykonanie podsypki piaskowo-żwirowowej o gr. min. 0,20 m; 
e) wykonanie płyty fundamentowej z bet. min. B15 o gr. min. 0,15 m pod tłocznię, 
f) ustawienie kompletnej tłoczni żelbetowej na płycie fundamentowej  
g) wykonanie obsypki z suchego betonu min. 25 cm od ściany z zagęszczeniem warstwami; 
h) wykonanie obsypki przepompowni gruntem piaszczystym, z zagęszczeniem warstwami, 
i) demontaż umocnienia wykopu obiektowego, 
j) wykonanie podłączeń rurociągu tłocznego do instalacji wewnętrznej w tłoczni. 
k) zasypanie i zagęszczenie wykopów, 
l) próbny rozruch tłoczni 
m) kontrola jakości. 
 
1.4.  Opis prac towarzysz ących 
Prace towarzyszące opisano w ST-01. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
1.5.  Nazwy i kody 
Dział Robót: 
45000000 – 7: Roboty budowlane 
Grupa robót budowlanych: 
45200000 – 9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasy robót budowlanych: 
45230000 – 8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu. 
 
1.6.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z określeniami podanymi w ST-01 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. Określenia 
podstawowe są zgodne z określeniami zawartymi w Prawie budowlanym i rozporządzeniach wykonawczych, 
„Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:1997, PN-EN 124:2000, 
PN-EN 805 i PN-B-10725. 
• Sieć kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, znajdujących się 

poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc od strony budynku do oczyszczalni ścieków lub 
wylotów kanałów deszczowych albo burzowych do odbiorników. 

• Sieć kanalizacyjna ściekowa – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych i przemysłowych. 

• Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości. 
• Podłoże naturalne – podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
• Podłoże naturalne z podsypką – podłoże naturalne z gruntu twardego, np. skalistego, z podsypką z gruntu 

drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu na materiał 
z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur. 

• Podłoże wzmocnione – podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na wymianie 
gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 

• Podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 
• Obsypka – materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający przewód 

kanalizacyjny. 
• Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 
• Zasypka główna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki wstępnej i 
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terenem. 
• Tłocznia – obiekt budowlany podziemny przeznaczony do zlokalizowania pomp, służący do przetłaczania 

ścieków. 
• Komora robocza studzienki rewizyjnej – zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. 
• Wysokość komory roboczej – to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu 

przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika; 
• Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do 

komory roboczej. 
 
2.  MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-01 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznych. 
Zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych w zakresie wymagań 
materiałowych należy traktować równorzędnie w stosunku wymagań zawartych w dokumentacji projektowej. 
Zabudowane materiały muszą posiadać odpowiednie aprobat technicznych oraz deklarację zgodności wydaną przez 
dostawcę. 
Wymagane jest, aby wyroby miały trwałe fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia, że deklaracja zgodności dotyczy 
konkretnej partii dostawy. 
Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed 
rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 
 
2.1.  Tłocznia ścieków 
Tłocznia ścieków powinna zostać dostarczona jako kompletna wraz z wyposażeniem przez producenta m.in. w: dwie 
pompy ściekowe wraz z kolanami sprzęgającymi i podstawami, armatura kompletna (zasuwy odcinające i zawory 
zwrotne), piony tłoczne ze stali nierdzewnej, prowadnice ze stali nierdzewnej, złącza śrubowe ze stali nierdzewnej, 
konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej: uniwersalny wspornik rozdzielnicy(spełnia również funkcję wentylacji 
wywiewnej), właz prostokątny z kratą bezpieczeństwa zamykany na kłódkę zabezpieczony przed przypadkowym 
opadnięciem, pomost obsługowy z ażurową kratą przeciwpoślizgową wykonaną z tworzywa, drabina do zejścia na 
dno zbiornika (kominki wentylacyjne zabezpieczone są przed wrzuceniem do pompowni ciał stałych); kominek 
wentylacyjny nawiewny z PVC; deflektor tłumiący napływ ze stali kwasoodpornej; łańcuchy pomp i pływaków ze stali 
kwasoodpornej; kompletny układ sterowania umieszczony na wsporniku zabudowanym na płycie górnej tłoczni. 
Tłocznię ścieków należy wykonać z żelbetowych elementów prefabrykowanych.  
Elementy studzienek prefabrykowanych stanowią: 
• elementy żelbetowe z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi fabrycznie przejściami 

szczelnymi dostosowanymi do średnicy i materiału kanałów - wykonane z betonu o wytrzymałości B 45, 
wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (≤5%) i mrozoodpornego (F150), łączone przy użyciu zintegrowanych 
złączy klejonych. 

• płyta pokrywowa z otworem na włazy kanałowe i otwory technologiczne wykonana z betonu jw.; 
 

2.2.  Inne materiały 
• lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno wg PN-98/B-24620,papa izolacyjna wg PN-90/B-0415, 
• beton wypełniający nie gorszy niż B 20, beton podkładowy klasy B 15, wg PN – 88 /B – 06250, 
• piasek na podsypki i obsypki rur oraz zasypki wg PN – 87/B-01100. 

 
3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-01 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Do wykonania robot będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Zamawiającego sprzęt: 
• żuraw boczny do 15 t, 
• żuraw samochodowy, 
• koparka, 
• podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 
• komplet elektronarzędzi, 
• komplet narzędzi ślusarskich, 
• urządzenia do odwodnienia wykopów (pompy, igłofiltry), 
• ręczne narzędzia do prac ziemnych. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot, który 
uzyskał akceptację Zamawiającego. 
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Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
 
4.  TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-01 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robot ziemnych stosować następujące, 
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Zamawiającego środki transportu: 
• samochód skrzyniowy, 
• samochód dostawczy, 
• samochód dłużycowy, 
• ciągnik kołowy. 
Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta. 
Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robot i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST oraz 
projektu organizacji robot, który uzyskał akceptację Zamawiającego. 
Tłocznie ścieków traktować należy jako żelbetowy element prefabrykowany, dostarczany na budowę w stanie 
zupełnym w zakresie wyposażenia wewnętrznego. 
Przy transporcie prefabrykatów na kołowym środku transportowym prefabrykaty powinny być układane na 
elastycznych przekładkach ułożonych w pionie. 
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu i składowania układane 
na przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposób 
zabezpieczający wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami. 
Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i 
warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. 
Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportowych prefabrykaty powinny być 
układane na elastycznych podkładkach ułożonych w pionie pod uchwytami montażowymi. 
Transport kruszyw 
Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu dowolnych dostępnych środków transportu 
zapewniających ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie przewożonych materiałów przed nadmiernym 
zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem. 
Transport mieszanki betonowej 
Do transportu mieszanki betonowej należy użyć środków transportu do tego przeznaczonych lub w przypadku ich 
braku takich środków, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia 
mieszanki, narażą na temperatury przekraczające granice określone wymaganiami technologicznymi. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót monta żowych 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne” pkt 5. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją techniczną, Specyfikacją 
Techniczną i poleceniami Zamawiającego. 
 
5.2.  Przygotowanie podło ża 
Podłoże powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610. Wymagane jest podłużne 
wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łożysko nośne rury kanalizacyjnej. Ewentualne ubytki 
w wysokości podłoża należy wyrównywać wyłącznie piaskiem. 
 
5.3.  Podbudowa 
Podbudowa pod tłocznię powinna składać się z: 
• podsypki piaskowo-żwirowej o gr. min. 0,20 m; 
• płyty fundamentowej z bet. min. B15 o gr. min. 0,15 m. 
Podsypka winna być zagęszczona (Is= 0,95), a jej powierzchnia zapewniać swobodny odpływ wody, być ciągła i 
gładka. 
 
5.4.  Monta ż tłoczni 
Po związaniu betonu płyty fundamentowej ustawić prefabrykat tłoczni, dokonując podłączeń do przewodów. 
zewnętrznych. 
Następnie należy korpus tłoczni obsypać suchym betonem min. 25 cm od ściany z zagęszczeniem warstwami, 
powyżej zaś tej rzędnej gruntem piaszczystym, z zagęszczeniem warstwami. 
W miarę układania i zagęszczania obsypki należy po kolei, stopniowo wyciągać wzmocnienie ścian wykopu, aby nie 
pozostawić pustych i niezagęszczonych miejsc. 
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Obsypkę należy zagęścić do 0,95 wg Proctor’a. 
Wyposażenie technologiczne tłoczni stanowią: pompy wirowe zatapialne, odrębne rurociągi tłoczne od każdej 
pompy, wykonane ze stali nierdzewnej. Na każdym rurociągu znajdują się armatura; tj. zasuwa odcinająca i zawór 
zwrotny. Oba rurociągi z poszczególnych pomp połączone są w jeden wspólny rurociąg tłoczny, prowadzący ścieki 
do odbiornika. 
Przejścia rurociągów przez ściany tłoczni wykonane będą jako typowe przejścia szczelne. 
Zejście do wnętrza tłoczni po stalowej drabinie wykonanej ze stali nierdzewnej. 
Transport pomp na zewnątrz przez właz stalowy zabudowany w pokrywie tłoczni. 
Roboty związane z wbudowaniem elementów żelbetowych wykonane będą mechanicznie. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne dosunięcie elementów prefabrykowanych do siebie oraz 
przestrzeganie zaprojektowanych rzędnych posadowienia. 
Prefabrykaty powinny posiadać atest producenta. Badania prefabrykatów na etapie akceptacji materiału do robót 
wykonuje laboratorium wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do laboratorium 
wybrane przy udziale Zamawiającego prefabrykaty dla przeprowadzenia następujących badań: 
• wytrzymałości betonu na ściskanie, 
• nasiąkliwości betonu, 
• odporności betonu na działanie mrozu. 

 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI 
Wymagania ogólne dotyczące Kontroli Jakości Robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Kontrola jakości wykonanych robot będzie dokonywana poprzez porównanie wykonanych robot z dokumentacją 
techniczną oraz ich zgodności z warunkami technicznymi. 
Należy wykonać badania, kontrole i pomiary zgodnie z PN-EN 1610:1997 oraz z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL. Sprawdzeniu podlegać będą: 
• zgodność materiałów z wymaganiami norm; 
• podsypka – zgodność z projektem w zakresie wymiarów oraz wskaźnika zagęszczania, sprawdzenie 

wyprofilowania dna 
• montaż korpusu tłoczni: rzędna posadowienia, odchylenie pionu, łączenie elementów żelbetowych, 

prawidłowość położenia budowli w planie, 
• prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji, 
• szczelność złączy kręgów prefabrykowanych, 
• prawidłowości wykonania powłok izolacyjnych przeciwwilgociowych, termoizolacyjnych, chemoodpornych 
• obsypka korpusu tłoczni – zgodność z projektem w zakresie wymiarów, rodzaju materiału oraz wskaźnika 

zagęszczania 
• szczelność tłoczni, 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez Wykonawcę oraz Zamawiającego. 
Wykresy i protokoły z przeprowadzonych prób szczelności stanowią część dokumentacji powykonawczej. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Roboty objęte niniejszą specyfikacją obmierza się w następujących jednostkach: 
kpl. – tłocznia ścieków. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania w zakresie odbiorów robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiorowi robot zanikających podlegają elementy, które ulegają demontażowi przed zasypaniem wykopów i 
przywróceniem stanu pierwotnego. 
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robot, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór takich robot będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu Robot. 
Gotowość danej części Robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 
Jakość i ilość Robot zanikających i ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary. 
Odbiór przepompowni winien być poprzedzony próbnym rozruchem pomp wraz z przeprowadzonym próbnym 
pompowaniem, przez 72 godziny. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-01 „Wymagania ogólne” pkt 9. W cenach 
jednostkowych należy odpowiednio uwzględnić min. następujące koszty: 
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• zakup, załadunek, transport, rozładunek na Placu Budowy i składowanie wszystkich materiałów, instalacji i 
urządzeń niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania robót zgodnie z Kontraktem, dokumentacją 
techniczną, i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i zasadami sztuki 
budowlanej, w tym materiałów bezpośrednio nie wymienionych w Przedmiarze Robót takich jak np.: włazy, 
materiał na podsypkę, obsypkę i zasypkę, przejścia szczelne, śruby, nakrętki, podkładki, wkręty, kołki, łączniki, 
uszczelki, tuleje ochronne, materiały do spawania, klamry ciesielskie, drewno na stemple, woda do prób, 
materiały eksploatacyjne, farby, środki izolacyjne, smary, oleje i inne, 

• wykonania wszelkich robót przygotowawczych i tymczasowych niezbędnych dla wykonania robót zgodnie z 
Kontraktem, 

• wykonania podłoża (podsypka, podłoże wzmocnione, podbeton, itp.) tłoczni, 
• montaż kompletnej tłoczni ścieków zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji, (w tym wszystkich 

prefabrykowanych elementów żelbetowych z fabrycznie osadzonymi przejściami szczelnymi, uszczelek, włazów 
itp.), 

• wykonania włączenia przewodów kanalizacyjnych do przewodów istniejących i projektowanych, 
• wykonania wszelkich prac montażowych związanych z ułożeniem i podłączeniem przewodów, 
• wykonania obsypki i zasypki wstępnej korpusu tłoczni, 
• wykonania izolacji powierzchni betonowych, 
• przywrócenia powierzchni do stanu pierwotnego, 
• wykonania wszelkich kontroli, badań, pomiarów i prób zgodnie z niniejszą specyfikacją; 
• uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót, 
• wykonanie badań i odbiorów niezbędnych w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
[1] PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów. 
[2] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
[3] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
[4] BN-86/8971-81 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
[5] PN-H-74051:1994 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
[6] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
[7] PN-92/B-10727 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na szkodach górniczych. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
[8] PN-87/B-010700 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 
[9] PN-EN 13244 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i 
kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). 
[10] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
[11] PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
[12] PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
[13] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
[14] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
[15] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
[16] PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
[17] PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia. 
[18] PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja 
i określenie środowiska. 
[19] BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i połiestyrenowy. 
[20] PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
[21] PN-98/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
[22] BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
[23] Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe. ARKADY-1987r. 
[24] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.09.i980 w sprawie ochrony środowiska przed odpadami i innymi 
zanieczyszczeniami oraz utrzymania czystości w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91) 
[25] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodnościekowych w gospodarce 
komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie. 
[26] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot 
budowlanych Dz.U.2003r. Nr 47, poz.401. 
Uwaga! 

• W przypadku wycofania w/w norm stosować obecnie obowiązujące. W przypadku wycofania normy bez 
zastąpienia, stosować ostatnią obowiązującą lub aktualne zalecenia branżowe, chyba że inne przepisy 
szczegółowe określają inaczej. 
 

ST-04 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
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1.  WSTĘP 
1.1.  Nazwa zamówienia  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są postanowienia podstawowe dotyczące wykonania i odbioru 
Robot koniecznych do wykonania tłoczni ścieków sanitarnych przy Domu Kultury w Łuszczanowicach wraz z 
instalacjami elektrycznymi. 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych i należy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu robot w ramach zadania p.n. ”Budowa tłoczni ścieków sanitarnych przy Domu Kultury w 
Łuszczanowicach wraz z budową projektowanej i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej.” 
 
1.3.  Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem instalacji elektrycznych. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robot w zakresie budowy instalacji elektrycznych 
zgodnie z Dokumentacją Projektową wraz z rysunkami i obejmują: 
a) prace przygotowawcze; 
b) roboty budowlane związane z budową przyłączy i instalacji zalicznikowych w rejonie tłoczni; 
c) roboty związane z instalacją szafy zasilająco-sterowniczej i przyłączeniem do niej kabli zasilających i 
sterowniczych; 
d) kontrola jakości; 
e) odbiór robót. 
 
1.4.  Opis prac towarzysz ących 
Prace towarzyszące opisano w ST-01 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
1.5.  Nazwy i kody 
Dział Robót: 
45000000 – 7: Roboty budowlane 
Grupa robót budowlanych: 
45200000 – 9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasy robót budowlanych: 
45230000 – 8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu. 
 
2.  MATERIAŁY 
2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-01 „Wymagania Ogólne” pkt 2. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznych. Zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot 
budowlanych w zakresie wymagań materiałowych należy traktować równorzędnie w stosunku wymagań zawartych 
w dokumentacji projektowej. Zabudowane materiały muszą posiadać odpowiednie aprobaty techniczne oraz 
deklaracje zgodności wydaną przez dostawcę. Wymagane jest, aby wyroby miały trwałe fabryczne oznakowanie dla 
stwierdzenia, że deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy. Wykonawca powinien powiadomić 
Zamawiającego o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego 
akceptację. 
 
2.2.  Szafa zasilaj ąco - steruj ąca 
Zgodnie z Projektem Wykonawczym 
 
2.3.  Kable 
Wszystkie kable dostarczone przez producenta szafy sterująco - zasilającej powinny być zgodne z dokumentacją 
techniczno - ruchową. 
 
2.4.  Rury osłonowe 
Zastosować rury z twardego polietylenu o średnicy 110 lub 160 mm i grubości ścianki 6,3 mm lub 9,1 mm. Rury 
powinny mieć wytrzymałość na nacisk nie mniejszą niż 750 N. 
 
 
 
3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-01 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Do wykonania robot będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt: 
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• żuraw samochodowy, 
• koparka, 
• podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 
• komplet elektronarzędzi, 
• urządzenia do odwodnienia wykopów (pompy, igłofiltry), 
• ręczne narzędzia do prac ziemnych. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robot. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST 
oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Zamawiającego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
 
4.  TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-01 „Wymagania ogólne” pkt 4.Do transportu materiałów, 
sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robot ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie i 
zaakceptowane przez Zamawiającego środki transportu: 
• samochód skrzyniowy, 
• samochód dostawczy, 
• samochód samowyładowczy, 
• ciągnik kołowy. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót monta żowych 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2.  Wykonanie instalacji elektrycznych tłoczni ścieków 
Zasilanie szafy zasilająco - sterującej winno być wykonane zgodnie z opisem i schematem pokazanym w Projekcie 
Wykonawczym. Budowane linie kablowe muszą być wybudowane zgodnie z normą PN-76/E-05125.Budowę linii 
kablowych oraz wykonanie prac przyłączeniowych na terenie tłoczni ścieków przy Domu Kultury w Łuszczanowicach 
należy wykonać zgodnie z normami, przepisami budowlanymi oraz bezpieczeństwa pracy w oparciu o Projekt 
Budowlany i Wykonawczy. 
 
5.3.  Wykopy pod rury przepustowe dla kabli zasilaj ących i sygnałowych 
Pod rury przepustowe zaleca się wykonanie wykopów wąsko przestrzennych. Ich obudowa i zabezpieczenie 
przed osypaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. Przed wykonaniem wykopów Wykonawca ma 
obowiązek sprawdzenia rzędnych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunków gruntowych. 
W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem istniejącym należy wykonać wykopy kontrolne. Wykopy w miejscach 
skrzyżowań należy prowadzić pod nadzorem odpowiednich dysponentów (gestorów) sieci i zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w Uzgodnieniach Branżowych. Szerokość rowu kablowego na dnie nie powinna być nie mniejsza niż 0,4 
m. Głębokość rowu kablowego powinna być taka, aby po uwzględnieniu ewentualnej warstwy podsypki piaskowej 
oraz średnicy rur, odległość górnej powierzchni rur od powierzchni gruntu była nie mniejsza niż 0,7 m. Zastosować 
podsypkę i obsypkę  stosując piasek budowlany. Pozostałą część wykopu należy wypełnić gruntem rodzimym, 
zagęszczonym warstwami co 20 cm i wyrównane do poziomu terenu istniejącego. Grunt  zagęścić do wartości 
podanych w PW. 
 
5.4.  Układanie kabli 
Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie lub 
rozciąganie. Przy układaniu kabli promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy od 15-krotnej średnicy kabla 
wielożyłowego lub wiązki kabli jednożyłowych. Kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych nie należy układać, 
jeśli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest niższa niż +50C. Kable należy układać ręcznie. 
Kable należy wciągnąć do rur przepustowych. Po zaciągnięci kabli rury uszczelnić masą uszczelniającą. 
 
5.5.  Automatyka 
Sterowanie pracą pompowni odbywa się poprzez szafę zasilająco sterującą  wolnostojącą. Typ szafy zasilająco-
sterującej dla pompowni stanowi przedmiot dostawy kompletu pompowni. Wymagania jakim powinien odpowiadać 
system sterowania zostały określone w Dokumentacji Projektowej. 
 
 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści 
Wymagania ogólne dotyczące Kontroli Jakości Robot podano w ST-01 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2.  Zasady szczegółowe kontroli robót elektryczny ch 
W czasie wykonywania robot i po ich zakończeniu należy: 
• sprawdzić jakość zastosowanych materiałów, 
• sprawdzić głębokość ułożenia rur osłonowych,  
• sprawdzić jakość, kompletność, stan i prawidłowość połączeń zamocowanych kabli i osprzętu, 
• sprawdzić dokładność wykonanych elementów, 
• sprawdzić ciągłość żył kabla i przewodów oraz zgodność faz, 
• sprawdzić prawidłowość ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim części przewodzących 
• dostępnych, 
• wykonać pomiary: skuteczności ochrony przed dotykiem części przewodzących dostępnych, 

rezystancji uziomów ochronnych i roboczych, rezystancji izolacji kabli i przewodów. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST-01 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady kontroli jako ści 
Ogólne wymagania w zakresie odbiorów robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
8.2.  Odbiór robót elektrycznych zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• podłoża, podsypki, 
• ułożone ciągi rur ochronnych, 
• wciągnięcia kabli do rur ochronnych, 
• wykonanie instalacji przeciwporażeniowej, 
• zasypanie wykopu. 
Odbiór robot zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robot. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-01 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
O sposobie płatności rozstrzygnie Zamawiający w SIWZ oraz zawartej umowie z Wykonawcą. 
 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1. Jednolity tekst: Dz.U.13.1409 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane 
2. Jednolity tekst Dz.U. 14.883 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
3. Jednolity tekst Dz.U.15.520 Ustawa z dnia 17.05.1989 r. – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. 
4. Jednolity tekst: Dz.U.98.21.94 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 
5. Jednolity tekst:Dz.U.13.1232 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 
6. Jednolity tekst: Dz.U. 13.907 Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych 
7. Dz.U.02.108.953 Zmiana: 

Dz.U.04.198.2042 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

8. Dz.U.01.138.1554 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie 
rodzajów obiektów budowlanych przy których realizacji jest wymagane 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. 

9. Dz.U.95.25.133 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie 

10. Dz.U.03.120.1126 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

11. Dz.U.04.198.2041 
Zmiana: Dz.U.06.245.1782 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym. 

12. Dz.U.97.109.704 
Z późniejszymi zmianami 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

13. Dz.U.99.80.912 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 
energetycznych. 
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14. Dz.U.01.118.1263 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 

15. Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 

16. Dz.U.04.257.2573 
Zmiany: Dz.U.05.92.769, 
Dz.U.07.158.1105 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2004 r. w sprawie określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko 

 
Innymi przepisami i uwarunkowaniami: 
• Przepisami Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych, 
• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót elektrycznych, 

• PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa 

• PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

• PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami -- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi 

• PN-HD 60364-4-443:2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami 
elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

• PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -Ochrona przed obniżeniem napięcia 

• PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Odłączanie izolacyjne i łączenie 

• PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego - Postanowienia ogólne 

• PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego - Oprzewodowanie 

• PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

• PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne 

• PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa. 

• PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo - Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo - Postanowienia ogólne - 
Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

• PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Sprawdzanie - Sprawdzanie 
odbiorcze. 

• PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na 
napicie znamionowe 0,6/1 kV. 

• PN-IEC 60439. Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.  
• PN-EN 604539-1. Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy badane w pełnym i niepełnym 

zakresie badań typu 
• PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy. 

 
Uwaga! 

• W przypadku wycofania w/w norm stosować obecnie obowiązujące. W przypadku wycofania normy bez 
zastąpienia, stosować ostatnią obowiązującą lub aktualne zalecenia branżowe wg SEP, chyba że inne 
przepisy szczegółowe określają inaczej. 

 
 
 
 


