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00.0 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót liniowych kanalizacji sanitarnej, 
grawitacyjnej i ciśnieniowej, sieci wodociągowej i technologii dla wsi aglomeracja 
Samborowo gmina Ostróda. 
.  

1.2. Zakres stosowanie ST. 
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ciśnieniowa, sieci wodociągowe i technologia 
oczyszczalni ścieków dla wsi aglomeracja Samborowo gmina Ostróda. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne związane 
z budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ciśnieniowej i sieci wodociągowej.  

 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
1.4.1. Dziennik budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych. 
1.4.2. InŜynier – osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako inŜynier lub 

inspektor nadzoru w niniejszym kontrakcie. 
1.4.3. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do 

kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 

1.4.4. Rejestr obmiarów – akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera. 

1.4.5. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez 
InŜyniera. 

1.4.6. Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie w płaszczyźnie 
pionowego przekroju w osi kanalizacji. 

1.4.7. Polecenia InŜyniera – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 
InŜyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.8. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 

1.4.9. Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
robót. 

1.4.10. Kosztorys ofertowy– wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w 
kolejności technologicznej ich wykonania. 

 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową ST i poleceniami InŜyniera. 
 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe 
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 końcowego 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 
- sporządzoną przez Wykonawcę 

 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 

Dokumentacja  projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez InŜyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach 
umowy”. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach kontaktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
InŜyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze 
skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacją projektową i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod 
ruchem”). 
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Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie 
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 
W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco. 

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 InŜyniera. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez InŜyniera, tablic informacyjnych, których 
treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 

 
b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawcą dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez InŜyniera, tablic informacyjnych, których 
treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 

 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i 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 uciąŜliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
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Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany 
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 
uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać 
zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 
 JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie 
ze specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w 
zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
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powiadomi InŜyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebne przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentacjach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia 
na oś przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał 
InŜyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InŜyniera. 

 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 

 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie 
materiały i urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty 
zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez InŜyniera). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa  lub jej 
elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 
polecenie InŜyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez 
władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować InŜyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 
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2. MATERIAŁY. 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
ST w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 

władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w 
to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
InŜynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentacją zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia InŜynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

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

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody InŜyniera, Wykonawca nie będzie 
prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości. 
 
W przypadku, gdy InŜynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 
zachowane następujące warunki: 
a) InŜynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
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b) InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do 
realizacji umowy. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli 
InŜynier zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te, 
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez InŜyniera. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 

będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
InŜyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z InŜynierem lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem 
materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera. 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez InŜyniera; w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez InŜyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera 
w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonanie robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego 
uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 

 
4. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera, 
w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez InŜyniera, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami InŜyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi w piśmie 
przez InŜyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Program zapewnienia jakości. 
 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
InŜyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera.0, 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów,  

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przez 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 i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania 
jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określony, 
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InŜynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umowa. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

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, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

InŜynier będzie mieć zapewniona moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez InŜyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez InŜyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 

6.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w ST stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez InŜyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
InŜyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
InŜyniera. 

6.5. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 

InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
i robót z dokumentacja projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
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powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Norma lub 
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi ST. 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane 

przez ST, kaŜda 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 
InŜynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy. 
(1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. 

KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, 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 InŜyniera. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez InŜyniera 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 InŜyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
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- 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 przedłoŜone InŜynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje InŜyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektant do dziennika budowy obliguje InŜyniera do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 
do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 
faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 
wpisuje do rejestru obmiarów. 

(3) Dokumenty 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 
kaŜde Ŝyczenie InŜyniera. 

(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, 
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. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i 
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót 
zgodnie z dokumentacja projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
kosztorysie ofertowym  lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji InŜyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi 
będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru 
robót będą zaakceptowane przez InŜyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w cały okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady waŜenia. 
 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 
odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w 
sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez InŜyniera. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym 
odbiorem odcinków robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w 
robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się 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. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie 
braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 

W zaleŜności 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 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 
czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje InŜynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier 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 częściowy. 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 
robót. Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. 
Odbioru robót dokonuje InŜynier. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do 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 InŜyniera. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności InŜyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
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roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 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 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe 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. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne, 
3. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały) 
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodnie z ST, 
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z ST, 
6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 

przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
8. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowanie 
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. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 

 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
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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 PŁATNOŚCI. 
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 zuŜytych 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 naleŜy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne. 
 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a 
niewyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem i odpowiednimi instytucjami 

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

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierŜawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, 

oznakowań i drenaŜu, 
(f) tymczasowa 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. 
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Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

   (b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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ST-01 PODZIEMNE SIECI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej wsi aglomeracji Samborowo.  

       Zakres robót, rodzaje i ilości podane są w kosztorysie ofertowym.   
     
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1.1. Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 

odprowadzania ścieków bytowo-komunalnych. 

1.4.2. Kanały 

1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania 
ścieków. 

1.4.2.2. Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo-
komunalnych. 

1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia budynku z siecią kanalizacji 
sanitarnej. 

1.4.2.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków, z co najmniej 
dwóch kanałów bocznych. 

1.4.2.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz 
kanałów zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika. 

1.4.2.6. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej  

 niŜ 1,0 m. 

1.4.2.7. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub 
większej niŜ 1,0 m. 
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na 
załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach 
prostych. 

1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, 
co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
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1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca 
dodatkowy przewód pionowy umoŜliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, 
spływających z wyŜej połoŜonego kanału dopływowego do niŜej połoŜonego kanału 
odpływowego. 

1.4.3.5. Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem 
bez otworu włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 

1.4.3.6. Przepompownia ścieków - obiekt budowlany wyposaŜony w zespoły pompowe, 
instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania 
ścieków z poziomu niŜszego na wyŜszy. 

 

1.4.4. Elementy studzienek  

 
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do 
czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy 
rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, 
a rzędną spocznika. 

1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

1.4.4.4. Właz kanałowy - element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 
studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umoŜliwiający dostęp do urządzeń 
kanalizacyjnych. 

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu 
w nim ścieków. 

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą 
a ścianą komory roboczej. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rury kanałowe 
 
2.2.1. Rury z polipropylenu PP . 

− Rury kielichowe lub z łącznikiem na uszczelkę wargową z tworzywa PP - Ø 
200  mm,  dwuścienne, karbowane, klasy T, stosowane do budowy głównego 
kolektora. 

− Rury kielichowe lub z łącznikiem na uszczelkę wargową tworzywa z PP Ø 
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160 mm, dwuścienne, karbowane, klasy T, stosowane do budowy 
przykanalików.  

2.2.2. Rury stalowe ochronne i przeciskowe 

            - Rury stalowe czarne wg PN/H-74219, łączenie przez spawanie 
2.3. Studzienki kanalizacyjne 
          Studzienki naleŜy wykonać z kręgów Ŝelbetowych ∅ 1,20 m oraz z PEHD  Ø 
0,630 m z teleskopowym mocowaniem włazu  zgodnie z aprobatą ITB lub podobnej 
klasy. Studzienki wykonać zgodnie z normą PN-92/B-10729.  

2.3.1. Komora robocza 

 Komora robocza studzienki Ø 1,20 (powyŜej wejścia kanałów) powinna być 
wykonana z: 
− kręgów  Ŝelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08, 
− muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037. 
 Komora robocza poniŜej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit 
z betonu hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadającego wymaganiom 
BN-62/6738-03, 04, 07 lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej. 

2.3.2. Dno studzienki 

 Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o 
właściwościach podanych w pkt 2.3.1. 

2.3.3. Włazy kanałowe 

 Włazy kanałowe naleŜy wykonywać jako: 
− włazy z Ŝeliwa sferoidalnego okrągłe o prześwicie 600 mm klasy D400, wysokość 

korpusu 150mm , wg PN-93/H-74124 (EN124).  

2.3.4. Stopnie złazowe 

 Stopnie złazowe Ŝeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086. 
2.4. Beton 
 Beton hydrotechniczny B-10, B-15, B-20, B-30.powinien odpowiadać 
wymaganiom BN-62/6738-07. 
2.5. Zaprawa cementowa 
 Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 
2.6. Składowanie materiałów 
 
2.6.1. Rury kanałowe z PP.  

 Magazynowane rury z PP  powinny być zabezpieczone przed szkodliwym 
działaniem promieni słonecznych temperaturą wyŜszą niŜ 400 C i opadami 
atmosferycznymi. DłuŜsze składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach 
zamkniętych lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrywać uniemoŜliwiając 
przewietrzanie. Rury z winny być składowane tak długo jak to moŜliwe w oryginalnym 
opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia składowania powinna być płaska, wolna od 
kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki moŜna składować po trzy jedna na drugiej, lecz 
nie wyŜej niŜ 2 m wysokości w taki sposób, aby   ramka wiązki wyŜszej spoczywała na 
ramce wiązki niŜszej. Gdy rury składowane są (po rozpakowaniu) w stertach naleŜy 
zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłoŜone drewnem w 
maksymalnych odstępach, co 1,5 m. Gdy nie jest moŜliwe podparcie rur na całej 
długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości 
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minimum 50mm o takiej wysokości, aby kielichy rur nie leŜały na ziemi. Rozstaw 
podpór nie większy niŜ 2 m. 

              Rury o róŜnych średnicach i grubościach powinny być składowane oddzielnie, 
a gdy nie jest to moŜliwe, rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 
W stercie nie powinno znajdować się więcej   niŜ 7 warstw, a takŜe nie wyŜej niŜ 1,5 m.  
              Rury powinny mieć na obu końcach zaślepki, które powinny być zdjęte 
dopiero bezpośrednio przed montaŜem złączy.  

2.6.2. Kręgi 

 Kręgi moŜna składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ŝe 
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 umoŜliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych kręgów. 

2.6.3. Cegła kanalizacyjna 

 Cegła kanalizacyjna moŜe być składowana na otwartej przestrzeni, na 
powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami umoŜliwiającymi odprowadzenie 
wód opadowych. 
 Cegły w miejscu składowania powinny być ułoŜone w sposób uporządkowany, 
zapewniający łatwość przeliczenia. Cegły powinny być ułoŜone w jednostkach 
ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. 
 Jednostki ładunkowe mogą być ułoŜone jedne na drugich maksymalnie w 3 
warstwach, o łącznej wysokości nieprzekraczającej 3,0 m. Przy składowaniu cegieł 
luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m. 
 
2.6.4. 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. 

2.6.5. Kruszywo 

 Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i 
frakcjami kruszyw. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji  
 Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− Ŝurawi budowlanych samochodowych, 
− koparek przedsiębiernych, 
− spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
− sprzętu do zagęszczania gruntu, 
− wciągarek mechanicznych, 
− beczkowozów. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w 00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 
4.2. Transport rur kanałowych z PP. 
 Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 
długości. Z uwagi na specyficzne właściwości rur PP naleŜy przy transporcie zachować 
następujące dodatkowe wymagania: 

• przewóz rur moŜe być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi 
• przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza od - 5 0C do 

+ 30 0C 
• na platformie samochodu rury powinny leŜeć kielichami naprzemianlegle 
• wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m 
• wyładunek rur w wiązkach za pomocą podnośnika widłowego z płaskimi 

widłami lub dźwigu z belką 
• przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na 

podłodze pojazdu, pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 
2m, rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie 

• przy długościach rur większych niŜ długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie 
moŜe przekraczać 1 m 

4.3. Transport kręgów.  
 Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania 
lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem 
przewoŜonych 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, naleŜy wykonywać za pomocą 
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie 
prefabrykatu. 
4.4. Transport cegły kanalizacyjnej 
 Cegła kanalizacyjna moŜe być przewoŜona dowolnymi środkami transportu w 
jednostkach ładunkowych lub luzem. 
 Jednostki ładunkowe naleŜy układać na środkach transportu samochodowego w 
jednej warstwie. 
 Cegły transportowane luzem naleŜy układać na środkach przewozowych ściśle 
jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. 
Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. Cegły luzem mogą być 
przewoŜone środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. 
Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać 
mechanicznie za pomocą urządzeń wyposaŜonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub 
chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewoŜonych luzem powinien 
odbywać się ręcznie przy uŜyciu przyrządów pomocniczych. 
4.5. Transport włazów kanałowych 
 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 Włazy typu cięŜkiego mogą być przewoŜone luzem, natomiast typu lekkiego 
naleŜy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 
4.6. Transport mieszanki betonowej 
 
 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki 
transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, 
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zanieczyszczenia mieszanki i obniŜenia temperatury przekraczającej granicę określoną 
w wymaganiach technologicznych. 
4.7. Transport kruszyw 
 
 Kruszywa mogą być przewoŜone 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. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w 00.00 „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. 
Wytyczenie robót powinno być wykonywane przez geodetę z uprawnieniami. 
Projektowaną oś kanału (przewodu) naleŜy oznaczyć w terenie w sposób trwały i 
widoczny z załoŜeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy naleŜy oznaczyć 
za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe 
naleŜy wbić na kaŜdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach 
prostych, co około 30-50m. Na kaŜdym odcinku naleŜy utrwalić, co najmniej 3 punkty. 
Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała moŜliwość 
odtworzenia jego osi podczas  prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery 
robocze naleŜy osadzać w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg 
reperów roboczych naleŜy nawiązać do reperów sieci państwowej. Szkice sytuacyjne 
reperów i ich rzędne Wykonawca przekaŜe InŜynierowi. 
              Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy wykonać urządzenia 
odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi 
i gruntowymi. Urządzenia odwadniające naleŜy kontrolować i konserwować przez cały 
czas trwania robót. ObniŜenia wód gruntowych naleŜy dokonywać, gdy woda 
uniemoŜliwia wykonywanie wykopu. ObniŜenia wód gruntowych naleŜy 
przeprowadzać tak, aby nie została naruszona struktura w podłoŜu wykonywanego 
obiektu, ani teŜ w podłoŜu sąsiednich budowli. 
              W trakcie realizacji robót ziemnych naleŜy nad otwartymi wykopami ustawić 
ławy celownicze umoŜliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu 
oraz kontrolę rzędnych ław. Ławy celownicze naleŜy montować nad wykopem na 
wysokość około 1 m nad powierzchnią terenu w odstępach wynoszących około 30 m. 
Ławy powinny mieć wyraźnie i trwałe oznaczenie projektowanej osi przewodu. Górne 
krawędzie celowników naleŜy ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą 
niwelatora. PołoŜenie celowników naleŜy sprawdzać codziennie przed rozpoczęciem 
montaŜu przewodów. 
  
5.3. Roboty ziemne 
 Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-
B-10736.  
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              Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych 
wykopów, krzyŜujących się lub biegnących równolegle z wykopem powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób 
zapewniający ich eksploatację. 
              Wykopy naleŜy wykonywać jako liniowe o ścianach pionowych umocnionych 
i skarpowych. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny 
być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, posiadanego sprzętu 
mechanicznego lub istniejącego uzbrojenia. 
              Przy zbliŜaniu się do istniejącego uzbrojenia wykopy bezwzględnie 
wykonywać ręcznie. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami 
kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na umocnienie 
ścian i uszczelnienie styków. Umocnienia ścian naleŜy prowadzić w miarę jego 
głębienia. Nadmiar gruntu z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na 
odkład. 
              Wejście po drabinie do wykopu winno być wykonane z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niŜ 1m od poziomu terenu, w odległości nieprzekraczającej 20 m. 
              Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie 
wyŜszym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 
             Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane 
bezpośrednio przed ułoŜeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca 
wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z InŜynierem. 
             Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli 
na głębokości równej lub większej niŜ głębokość posadowienia tych budowli naleŜy je 
zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem. 
             Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać + 3 cm dla 
gruntów zwięzłych, + 5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast 
tolerancja szerokości wykopu wynosi + 5 cm. 
             W miejscu krzyŜowania się ciągów pieszych z wykopem naleŜy wykonać 
przykrycie wykopów z barierkami dla przejścia pieszych. 
             W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów 
atmosferycznych powinny być zachowane, co najmniej następujące warunki: 
               

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

- powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem 
umoŜliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do 
wykopu 

5.4. Przygotowanie podłoŜa 
 
 Przewody naleŜy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłoŜu.      
Przed przystąpieniem do wykonywania podłoŜa naleŜy dokonać odbioru technicznego 
wykopu. Rodzaj podłoŜa zaleŜy od rodzaju gruntu w wykopie. 
              W gruntach suchych piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych i piaszczysto-
gliniastym, podłoŜem jest grunt  naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, nie 
zawierający kamieni o średnicy zastępczej ziarna 
              2 > d > 0,05 mm 
              W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoŜe naleŜy 
wykonać z warstwy tłucznia lub Ŝwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z 
ułoŜonymi sączkami odwadniającymi. 
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              W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły naleŜy wykonać 
podłoŜe z pospółki, Ŝwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. Zagęszczenie 
podłoŜa powinno być wykonane do 1, nie mniej niŜ 0,95. 
 
5.5. Roboty montaŜowe 
 JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość 
posadowienia rurociągu powinny spełniać poniŜsze warunki:.  

Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 
− dla kanałów o średnicy 0,4 m – 2,5 ‰, 
− dla kanałów o średnicy do 0,3 m - 3,5 ‰, 
− dla kanałów o średnicy do 0,2 m - 5,0 ‰, 
 

               Głębokość przykrycia przewodów powinna wynosić 1,20m. Przy mniejszych 
zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału.                  

5.5.1. Rury kanałowe z PP. 

 Po przygotowaniu wykopu zgodnie z pkt 5.3. i podłoŜa zgodnie z pkt. 5.4. 
moŜna przystąpić do wykonywania montaŜowych robót kanalizacyjnych. Rury moŜna 
układać przy temperaturze powietrza od 0 do +30 0C. 
              Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym 
podłoŜem naleŜy: 
• wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu 
• wykonać złącza, przy czym rura winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 

30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych 
odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co naleŜy uregulować 
odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. 
 

Połączenie rur PP odbywa się za pomocą złącz: 
• Kielichowych z pierścieniem gumowym – elementy z PP, 
• Kielichowych z pierścieniem gumowym i specjalna wkładką i kształtkami 

przejściowymi – PP z Ŝeliwem, 
• Kielichowo-kołnierzowymi z pierścieniami i uszczelkami gumowymi – elementy z 

PP z elementami z Ŝeliwa i stali, 
• Nasuwkowych z pierścieniem gumowym – elementy z PP 
  Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy naleŜy 
zabezpieczyć końce ułoŜonego kanału przed zamuleniem. 
 

5.5.2. Przykanaliki 

 JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu 
przykanalików naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
− trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie  
− minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,16 m  
− włączenie przykanalika do kanału moŜe być wykonane za pośrednictwem studzienki 

rewizyjnej, 
− spadki przykanalików powinny wynosić od min. 15 ‰ do max. 400 ‰ z tym, Ŝe 

przy spadkach większych od 250 ‰ naleŜy stosować rury Ŝeliwne, 
     kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału    
     zbiorczego, 
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− włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o, max. 
90o , 

− włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową naleŜy 
dokonywać tak, aby wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła 
max. 50,0 cm.  W przypadku konieczności włączenia przykanalika na wysokości 
większej naleŜy stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką 
studzienki, 

 
5.5.3. Rury ochronne i przeciskowe 

 

Łączenie rur poprzez spawanie elektryczne doczołowe. Wprowadzenie rur PP do rury 
ochronnej wykonać za pomącą płóz pierścieniowych RACI . Przed rozpoczęciem 
ustalić konieczną ilość i typ elementów płóz. Miejsce styku pierścienia z rurą 
przewodową owinąć taśmą EVIO. Kielichy i łączniki rur nie mogą opierać się i 
spoczywać na rurze ochronnej. Podpory winny znajdować się bezpośrednio za 
kielichem. Przestrzeń pomiędzy  rurociągiem roboczym a wewnętrzną ścianką rury 
ochronnej zamknąć pierścieniem samouszczelniający. 
Rury ovchronne naleŜy izolować stosując: 
- primer 1027 
- polyken 937 jako masę uzupełniającą nierówności 
- polyken 989-20 jako taśmę zewnętrzną, jednokrotne spiralne owinięcie na zakładkę 
50% 
- polyken 955-18 jako taśmę zewnętrzną, dwukrotne spiralne owinięcie na zakładkę 
50% 

5.5.4. Studzienki kanalizacyjne  

 Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych naleŜy przestrzegać 
następujących zasad: 
-     studzienki naleŜy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub         
     Ŝwiru) dnie wykop i przygotowanym fundamencie betonowym, 
− studzienki wykonywać naleŜy zasadniczo w wykopie wąskoprzestrzennym, 

umocnionym 
− w przypadku gdy róŜnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m 

naleŜy stosować studzienki spadowe-kaskadowe, 
− studzienki spadowo - kaskadowe powinny mieć spad w postaci rury pionowej 

usytuowanej na zewnątrz studzienki. 
 Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) 
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1(7, 6, 
8) 
 Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 
− komory roboczej, 
− komina włazowego, 
− dna studzienki, 
− włazu kanałowego, 
− stopni złazowych. 
 
 Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 1,8 m. W przypadku 
studzienek płytkich, (kiedy głębokość ułoŜenia kanału oraz warunki ukształtowania 
terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory 
roboczej mniejszą niŜ 1,8 m. 
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 Przy przejściu rur kanalizacyjnych PP przez ściany komory stosować tuleje 
ochronne z uszczelką. 
 Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub 
Ŝelbetowych o średnicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [16]. Posadowienie komina naleŜy 
wykonać na płycie Ŝelbetowej przejściowej (lub rzadziej na kręgu stoŜkowym) 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 naleŜy umieścić płytę pokrywową, a na niej 
skrzynkę włazową wg PN-H-74051. 
 Dno studzienki naleŜy 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 powyŜej przedłuŜony 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 5 ‰ w kierunku kinety. 
            Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach naraŜonych na 
obciąŜenia dynamiczne)powinny mieć właz typu cięŜkiego wg PN-H-74051-02. 
 Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast 
w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości 
min. 5 cm ponad poziomem terenu. 
 W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego naleŜy zamontować 
mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w 
odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 

5.5.5. Izolacje 

              Rury kanalizacyjne z PP oraz studzienki z PEHD nie wymagają zabezpieczenia 
antykorozyjnego ani z zewnątrz ani wewnątrz. 

 Studzienki betonowe zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją 
bitumiczną. 
 Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z 
InŜynierem. 
 W środowisku słabo agresywnym, niezaleŜnie od czynnika agresji, studzienki 
naleŜy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne 
posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177.  

5.5.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

             Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia 
ułoŜonego przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu 
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 0,30 m. 
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach 
             
• etap 1 - wykonanie warstwy ochronnej rur kanałowych z wyłączeniem odcinków  

        na   złączach 
• etap 2 - po próbie szczelności złącz rur kanałowych wykonanie warstwy ochronnej  

        w miejscach połączeń 
• etap 3 - zasyp wykopu gruntem rodzimym, jeśli max wielkość cząstek nie       
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                   przekracza  
       30 mm, warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórką deskowań i   
       rozpór ścian wykopu. Zasypywanie rur w wykopie naleŜy prowadzić      
       warstwami gr. 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie   
       układanz i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia       
       powinien  wynosić Is > 0,97. 

UłoŜenie rur na głębokości ponad 4 m wymaga szczególnego nadzoru InŜyniera. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w 00.00 „Wymagania ogólne” . 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 
materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 
robót. Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji powinna być prowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymogami normy PN-92/B-10735. Wyniki 
przeprowadzonych badań naleŜy uznać za pozytywne, jeŜeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. JeŜeli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 
wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponowne. 
 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych załoŜonych 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 podłoŜa z 

kruszywa mineralnego l 
− badanie odchylenia osi kolektora, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów i 

studzienek, 
− badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 
− sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw 

włazowych, 
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
− badanie materiałów uŜytych do budowy kanałów przez porównanie ich cech z 

wymaganiami określonymi w Dokumentacji projektowej i ST w tym:  
     na podstawie dokumentów ich cech z normami przedmiotowymi, a testami 

producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na badania 
specjalistyczne 

-   badanie szczelności rurociągów i studzienek polega na napełnieniu wodą,     
    odpowietrzeniu przewodów i pomiarze ubytków wody. W przypadku stwierdzenia              
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    ich nieszczelności  naleŜy poprawić złącza, a w razie niemoŜliwości oznaczyć 
miejsce wycieku wody przerwać badania do czasu usunięcia przyczyń nieszczelności 
 6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niŜ ± 5 cm, 
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
− odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułoŜonego 

kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna 
przekraczać ± 5 mm, 

     odchylenie spadku ułoŜonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno      
     przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%    
     projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 
− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 

100 m powinien być zgodny z pkt 5.5.5, 
− rzędne studzienek kanalizacyjnych 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 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostka obmiarowa zgodnie z kosztorysem ślepym. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− roboty montaŜowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 
− roboty montaŜowe wykonania rur ochronnych i przeciskowych 
− wykonane studzienki kanalizacyjnej, 
− wykonana izolacja, 
− zasypany zagęszczony wykop. 
 
 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza           
od 50 m. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w 00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 



 33 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena jednostki obmiarowej wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
− oznakowanie robót, 
− dostawę materiałów, 
− wykonanie robót przygotowawczych, 
− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnienie, 
− przygotowanie podłoŜa, 
− ułoŜenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek 

ściekowych, 
− wykonanie izolacji rur i studzienek, 
− zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
 
 
1.     PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
2.     PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. świr i mieszanka 
3.     PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
4.     PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
5.     PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
6.     PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
7.     PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
8.     PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 
9.    PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu cięŜkiego) 
11.    PN-H-74080-01 Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 
12.    PN-H-74080-04 Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 
13.    PN-H-74086 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych 
15.    BN-62/6738-
03,04, 07 

Beton hydrotechniczny 

16.    BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
16.     BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe  i Ŝelbetowe. 
17.    PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
18.     PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 

i badania przy odbiorze 
19.    PN-93/H-74124 Zwieńczenie studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w 

nawierzchniach uŜytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady 
konstrukcji, badania typu i oznakowania 

20.    PNEN – 13476-1 Systemy rurowe z tworzyw sztucznych dla podziemnych 
bezciśnieniowych instalacji kanalizacyjnych. 

21.    BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

22.    PN-68/B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
23.    PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
24.   PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
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10.2. Inne dokumenty 
25. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez 

Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 
26. 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) 
KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983) 
KB1-22.2.6.(6)     Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub  60 cm 

27. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1996r. 
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ST- 02 PODZIEMNE SIECI KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ  
 
1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot S.T. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru sieci kanalizacji ciśnieniowej  z tworzyw termoplastycznych z polietylenu PE. 
1.2. Zakres stosowania S.T. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.3 Zakres robót objętych S.T. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
budowa przewodów kanalizacji sanitarnej aglomeracji Samborowo. 
Zakres robót, rodzaje i ilości podane są w kosztorysie ofertowym.   
 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej, są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i ST zawartymi w „Wymagania ogólne”. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacja Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca 
wykona roboty zgodnie z poleceniami InŜyniera oraz te, które uzyskają aprobatę 
InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00 Wymagania ogólne pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Materiały 
2.1.1. Materiały do robót technologicznych 
Materiały do wykonania przewodów i uzbrojenia rurociągów naleŜy stosować zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. 
Materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia niniejszego zakresu 
wynikającego ze Specyfikacji obejmuje poniŜsze zestawienie: 

- Rury PE – 100 SDR-11, PN 10 wg PN-81/C-89204. 
- Kształtki PE-100, SDR 11, PN 10. 
- Zasuwy kołnierzowe do zabudowy doziemnej z uszczelnieniem miękkim PN 10 
- Zawory kulowe do zabudowy doziemnej PN 10 
- Zawory kulowe PN 10 
- Zawory napowietrzająco - odpowietrzające  
- Studnie izotermiczne PE- bez dna 
- Komory studni Ŝelbetowe z pokrywą i włazem Ŝeliwnym 
- Przepływomierz ultradźwiękowy 
- Rury ze stali kwasoodpornej OH18N9.  
- Kształtki ze stali kwasoodpornej OH18N9. 
- Zawory przelotowe mufowe 
- Zawory przelotowe kołnierzowe 
- Zasuwy noŜowe międzykołnierzowe 
- Tuleje kołnierzowe ze stali kwasoodpornej OH18N9. 
- Tuleje kołnierzowe PE 100, PN-10. 
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- Tabliczki informacyjne do zasuw. 
- Skrzynki uliczne do zasuw. 
- Taśma ostrzegawcza niebieska z drutem sygnalizacyjnym. 
 

2.2. Atesty i certyfikaty. 
Materiały przeznaczone do wbudowania w sieć oraz urządzeń towarzyszących winny 
posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty, jakie obowiązują w zakresie branŜowym oraz 
powinny odpowiadać rodzajom materiałów przyjętym dla danego systemu. 
KaŜda partia materiału dostarczonego na budowę powinna posiadać deklarację 
zgodności, oraz być oznakowana w sposób wskazany przez producenta. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do robót technologicznych 
Sprzęt uŜywany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót zaakceptowanych 
przez InŜyniera. 
• śuraw samochodowy 
• Spycharka kołowa lub gąsienicowa 
• Koparka podsiębierna 
• Pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h 
• Sprzęt do zagęszczania gruntu 
• Wciągarka mechaniczna 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanych przez 
InŜyniera. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport przy robotach technologicznych. 
Do transportu materiałów naleŜy stosować samochody skrzyniowe oraz dostawcze o 
odpowiedniej długości skrzyni ładunkowej, tak, aby wolne końce rur wystające poza 
skrzynię ładunkową nie były dłuŜsze niŜ 1 m. 
 
Przy transporcie i składowaniu materiałów naleŜy przestrzegać instrukcji producenta. 
• Samochód skrzyniowy do 5 Mg 
• Samochód skrzyniowy 5-10 Mg 
• Samochód dostawczy do 0,9 Mg 
• Samochód samowyładowczy do 10 Mg 
• Ciągnik kołowy 
• Przyczepa skrzyniowa 
• Przyczepa dłuŜycowa 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania zgodnie z ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.1.1. Roboty ziemne. 
5.1.1.1. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym. 
Projektowane odcinki sieci naleŜy prowadzić trasą i zagłębieniem zgodnie z częścią 
graficzną i zachowaniem odległości od istniejącego uzbrojenia podziemnego: 
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•   w przypadku skrzyŜowania przewodów wodociągowych z kanalizacyjnym, 
jeŜeli odległość jest mniejsza od 0,5 m, naleŜy na przewodzie wodociągowym 
zastosować rurę ochronną o długości 2,0 m 

•  odległość między projektowanymi odcinkami sieci a urządzeniami 
energetycznymi naleŜy zachować wg norm PN/E05100 i PBUE oraz 
PN/E05125. 

•  odległość między projektowanymi odcinkami sieci a infrastrukturą 
telekomunikacyjną naleŜy zachować wg normy zakładowej TP: ZN-96/TPSA-
004 

W miejscach koniecznych do załoŜenia rur osłonowych, przewody – naleŜy dokonać na 
klockach podporowo-ślizgowych typu Integra 
 
Zasady konstrukcyjne podpór ślizgowych: 
 
• nie powinno występować ugięcie przewodu pomiędzy podparciami 
• podpory nie powinny się znajdować bezpośrednio za połączeniami rur i w rozstępie 
mniejszym od  0,6 m 
 
W miejscu kolizji z uzbrojeniem podziemnych prace ziemne naleŜy wykonać ręcznie 
oraz bezwzględnie przestrzegać sposobu zabezpieczenia określonego przez 
uŜytkowników istniejącego uzbrojenia podziemnego. 
 
5.1.2. Roboty technologiczne-wykonanie (montaŜ) przewodów 
 
5.1.2.1. Warunki ogólne montaŜu przewodów. 
Roboty montaŜowe naleŜy wykonać wg „Warunki techniczne wykonanie i odbioru 
robót cz. II – Roboty budowlano-montaŜowe” oprac. C.O.B.-R.T.L „Instal”, PN-73/B-
10735 oraz zarządzenia M.B. i P.M.B. z dnia 29.12.1970 r. 
 
1. Przestrzegać zaprojektowanych spadków sieci. 
2. MontaŜ przewodów z PE moŜna wykonywać przy temperaturze 0oC do 30oC, a 

łącznie z elementami Ŝeliwnymi i stalowymi w temperaturze nie niŜszej od 5oC. 
3. Sposób montaŜu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunków spadków 

zgodnie z dokumentacja techniczną. Do budowy przewodów mogą być uŜywane 
tylko rury, kształtki i łączniki z niewykazujące uszkodzeń. 

4. Rurociągi układane w ziemi winny mieć podłoŜe naturalne stanowiące nienaruszony 
rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgoci o wytrzymałości powyŜej 0,05 MPa wg PN-
86/B-02480 dające się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu 
zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuŜ długości na ¼ obwodu) niewykazujące 
zagroŜenia korozyjnego. 

5. Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoŜe przed naruszeniem struktury 
gruntu powinna wynosić 0,2 m. Odchylenie grubości warstwy nie powinno 
przekraczać + 3 cm. 

6. W drogach naleŜy zastosować przewody w rurach osłonowych wg warunków 
określonych przez zarządcę drogi. Głębokość posadowienia przewody w przejściach 
przez drogi minimum 1,5 m. 

 
5.1.2.2. Układanie przewodów na dnie wykopu. 

1. Budowę rurociągu rozpoczyna się od punktów węzłowych. 
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2. MontaŜ przewodów z PE powinien odbywać się na powierzchni terenu a 
następnie opuszczony do wykopu. Maksymalna długość montowanego 
rurociągu jest związana z rozstawem węzłów. MontaŜ węzłów zawierających 
cięŜką armaturę i kształtki Ŝeliwne naleŜy montować oddzielnie następnie łączyć 
w wykopie z ułoŜonym rurociągiem. 

3. Układanie przewodu moŜe być przeprowadzone po uprzednim przygotowaniu 
podłoŜa. 
PodłoŜe profiluje się w miarę układania odcinków rurociągu. Przewód po 
ułoŜeniu powinien ściśle przylegać do podłoŜa całej swej długości, w co 
najmniej w ¼ swojego obwodu. 
 

4. Wyrównanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, 
kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne – rura wymaga podbicia na całej 
długości. W miejscach złączy kielichowych naleŜy wykonać dołki montaŜowe o 
długości ca 10 cm dla umoŜliwienia wepchnięcia bosego końca rury lub 
kształtki w kielichu rury. Kształt i wielkość dołka montaŜowego musi zapewnić 
warunki czystości – nie dostawania się piasku do wnętrza kielicha. 

5. Obsypkę naleŜy wykonywać z zachowaniem dostępu do dołka montaŜowego. 
Dołki montaŜowe ulegają zasypaniem piaskiem po próbie szczelności złącz 
danego odcinka. 

6. Odchylenie osi ułoŜonego przewodu od kierunki w dokumentacji nie powinno 
przekraczać 0,10 m, a róŜnica rzędnych w Ŝadnym punkcie przewodu nie 
powinna przekraczać + 0,05 m. 

 
 
5.1.2.3. Głębokość ułoŜenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego. 
 

1. Głębokość ułoŜenia przewodów bezpośrednio w gruncie określa norma PN-
92/B-10735. Minimalną głębokość dla sieci kanalizacyjnej przyjąć powyŜej 1.5 
m. 

2. Głębokość ułoŜenia przewodów powinna być taka, aby przykrycie gruntem 
mierzone od wierzchu rury do terenu nie było mniejsze niŜ umowna głębokość 
przemarzania terenu powiększona o 0,4 m. 

3. W przypadku konieczności ułoŜenia przewodów na mniejszej głębokości, naleŜy 
wykonać zabezpieczenie przed zamarzaniem ścieków. 

 
5.1.2.4. Łączenie elementów. 
 
Elementy wykonane z  PE mogą być łączone, oprócz elementów z PCV– równieŜ z 
elementami wykonanymi z innych elementów takich jak: Ŝeliwo, kamionka, Ŝelbet 
1. Podłączenie rur PE odbywa się za pomocą złącz: 

• Zgrzewanie doczołowe, 
• Zgrzewanie z zastosowaniem złącz elektrooporowych, 
• Na złączki zaciskowe, 
• Kołnierzowe, 

2. Szczegółowe warunki montaŜu poszczególnych złącz określają Instrukcje 
Producentów poszczególnych systemów. Połączenia powinny zapewniać szczelność 
przy ciśnieniu roboczym i próbnym. 
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3. Podczas połączenia rur PE poprzez zgrzewanie naleŜy bezwzględnie przestrzegać 
instrukcji producenta oraz zwrócić uwagę na prawidłowe przygotowanie elementów 
zgrzewanych tj.: 
• Wyrównanie końców rur, 
• Jednakowa grubość zgrzewanych elementów, 
• Ustawienie zgrzewanych rur osiowo, 
• Temperatura zgrzewania 210-220 stopni C 
 

5.1.2.5. MontaŜ elementów uzbrojenia. 
Przy montaŜu elementów uzbrojenia rurociągów naleŜy przestrzegać podanych zasad: 

1. Zasuwy, zawory oraz wszelkie kształtki odgałęźne pod hydranty, naleŜy 
montować zgodnie z Dokumentacją Projektową w trakcie budowy przewodu. 

2. Na trójnikach, końcówkach sieci i załamaniach naleŜy zastosować bloki 
oporowe. 

3. Zasuwy, zawory naleŜy ustawić na fundamencie betonowym. 
4. Obudowy zasuw odcinających naleŜy umocnić w promieniu 30 cm za pomocą 

płyt betonowych prefabrykowanych lub wykonywanych na mokro na budowie. 
 
5.1.2.6. Próba szczelności przewodu. 
UłoŜone w wykopie przewody naleŜy poddać próbie szczelności zgodnie z normą PN-
70/B-10714 oraz z PN-92/B-10735. Próbę hydrauliczną naleŜy wykonać w celu 
sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności złącz w przewodach, z zachowaniem 
następujących zasad: 

1. Próbę ciśnienia naleŜy wykonać po ułoŜeniu przewodów i przysypaniu z 
podbiciem rur gruntem, oraz po zamknięciu wszystkich odgałęzień. 

2. Odcinki do prób nie powinny być większe niŜ 300 m dla wykopów 
umocnionych oraz nie więcej niŜ 600 m dla wykopów otwartych. 

3. Wszystkie złącza powinny być odkryte, oraz w pełni widoczne i dostępne. 
4. Po napełnieniu rurociągu woda i odpowietrzeniu naleŜy przewód pozostawić na 

12 godzin w celu ustabilizowania. 
5. Dla przewodów tłocznych przeprowadza się próbę pod ciśnieniem próbnym nie 

mniejszym niŜ 0,9 MPa (9 kg/cm2). 
6. Próbę szczelności moŜna uznać za pozytywną, jeŜeli w czasie 30 minut po 

ustabilizowaniu się ciśnienia na poziomie 0,9 MPa nie zaobserwuje się jego 
spadku. 

 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez 
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i uŜytkownika sieci. 
 
5.1.2.7. Płukanie, odpowietrzenie. 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności rurociąg naleŜy poddać 
płukaniu uŜywając w tym celu czystej wody wodociągowej. Prędkość przepływu wody 
w przewodzie powinna umoŜliwić usunięcie wszystkich zanieczyszczeń i powietrza  z 
przewodu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady. 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00 
„Wymagania Ogólne” 
6.2. Roboty montaŜowe 
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Kontrolę jakości robót montaŜowych naleŜy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 
normy PN-81/B-10725, PN-91/10728 oraz PN-EN 489. 
 
NaleŜy przeprowadzić następujące badania: 
1. Zgodności z Dokumentacja Projektową, 
2. Materiałów zgodnie z wymaganiami norm. 
3. UłoŜenia przewodów: 

- głębokości ułoŜenia przewodu, 
- ułoŜenia przewodu na podłoŜu, 
- odchylenia osi przewodu, 
- odchylenie spadku, 
- zmiany kierunków przewodów, 
- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem, 
- zabezpieczenia przed korozją części metalowych, 
- kontrola połączeń przewodów, 
- kontrola izolacji. 

4.  Sprawdzenie posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 
5.   Szczelności przewodu. 
Wykonawca powinien przedłoŜyć InŜynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji 
producenta dla stosowania materiałów, Ŝe zastosowane materiały spełniają wymagane 
normami warunki techniczne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostka obmiarowa zgodnie z kosztorysem. 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00 
„Wymagania Ogólne” pkt. 8. 
 
Przy odbiorze naleŜy sprawdzić: 

- Zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową. 
- Ilość wykonywanych robót. 
- DroŜność przewodów. 
- Szczelność przewodów. 
- Posadowienie studzienek. 
- Jakość wbudowanych materiałów. 

RozróŜnia się dwa rodzaje odbioru, wynikające z technologii i organizacji prowadzenia 
budowy, a mianowicie: 

- odbiory częściowe, 
- odbiory końcowe. 

8.1. Odbiór techniczny częściowy. 
 
Odbiorem objęte są poszczególne fazy robót podlegające zakryciu przed całkowitym 
zakończeniem budowy. Poza tym mogą to być fragmenty robót lub zakończone 
elementy budowy, co, do których Inwestor zgłosił zastrzeŜenie częściowego odbioru. 
Odbiór ten powinien być dokonany komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru 
inwestycyjnego, kierownika budowy oraz przedstawiciela uŜytkownika. Odbiór ten 



 42 

powinien być potwierdzony protokółem Komisji, z podaniem ewentualnych usterek i 
terminu ich usunięcia. 
Zakres odbioru częściowego obejmuje: 
 

1. Sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z Dokumentacją Projektową, w 
tym w szczególności zastosowania materiałów. 

2. Sprawdzenie prawidłowości montaŜu odcinków przewodu, a w szczególności 
zachowania kierunków, spadków, połączeń, zmian kierunku. 

3. Sprawdzenie zabezpieczeń odcinka przewodu, a w szczególności przy 
przejściach przez przeszkody, wzmocnienia i bloki oporowe. 

4. Sprawdzenie prawidłowości zamontowania uzbrojenia, zasuw i innych 
elementów. 

5. Przeprowadzenie próby szczelności. 
 
8.2. Odbiór techniczny końcowy. 
 
Odbiorem tym objęty jest przewód po całkowitym zakończeniu robót, przed 
przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu w wypadku, gdy moŜe 
być ona wcześniej oddany do eksploatacji. Przy odbiorze końcowym naleŜy przedłoŜyć 
Komisji dokumenty zgodnie z obowiązującymi w tym względzie zarządzeniami: 

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanej sieci wodociągowej, 
- świadectwa jakości wybudowanych materiałów, 
- protokoły próby ciśnieniowej, 
- protokoły płukania, 
- zestawienie długości wodociągu w rozbiciu na średnice  
 

Ponadto czynności odbioru końcowego polegają na: 
1. Sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzeniu zrealizowania 

zawartych w nich postanowień, usunięć usterek i innych niedomagań, w 
szczególności sprawdzeniu protokołów prób szczelności. 

2. Sprawdzeniu aktualności sporządzenia dokumentacji technicznej 
powykonawczej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 

3. Sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamontowania 
uzbrojenia i innych elementów. 

 
Odbiór końcowy powinien być dokonany w obecności przedstawicieli wykonawcy, 
nadzoru inwestycyjnego i uŜytkownika oraz potwierdzony właściwymi protokółami. 
JeŜeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub teŜ ujawniły się 
jakieś usterki, naleŜy je uwzględnić w protokole, podając jednocześnie termin ich 
usunięcia. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podane w ST. 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 
9. 
9.2. Płatność. 
 
Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o 
wyniki pomiarów, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz średniej ceny 
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jednostkowej 1 mb rurociągów, uwzględniającej koszt wykonania wszystkich robót 
występujących przy budowie poszczególnych odcinków rurociągów. 
Płatność następuje za wykonane roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz z 
zakresem robót wymienionym w p. 1.3. niniejszej ST. 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci, 
- zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie, 
- pokonanie przeszkód terenowych (ogradzanie, karczowanie pni drzewa, 

przejście przez rzekę itp.), 
- zajęcia pasa drogowego, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu i inne 

rozwiązania projektowe, 
- odwodnienie wykopów na czas prowadzenia robót, 
- przygotowanie podłoŜa rodzimego lub podsypki z piasku o grubości 20 cm, 
- ułoŜenie rur wraz z uzbrojeniem, 
- wykonanie połączeń spawanych, kołnierzowych, zgrzewanych, łączonych na 

uszczelkę,. 
- ułoŜenie rur w przewodowych w rurach ochronnych, 
- wykonanie uzbrojenia, 
- wykonanie studzienek 
- przeprowadzenie próby szczelności, płukania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- oznakowanie uzbrojenia, 
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 
- przeprowadzenie odbiorów. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badań. 
PN-70/C-89016 Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych. Metody  

badań. 
PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaŜenia. 
   Terminologia. 
PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy         
                                    odbiorze. 
PN-81/B-10733 Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych.   
                                    Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-87/H-74051 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-89/H-74101 Rury Ŝeliwne ciśnieniowe do połączeń. 
PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe 
BN-74/6366-03 Rury polietylenowe. Wymiary. 
BN-74/6366-04 Rury polietylenowe. Wymagania techniczne. 
BN-81/9122-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki   
                                   stosowania. 
PN-88/M-54909 Łączniki kołnierzowe do wodomierzy. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy  

odbiorze. 
PN-B-10736:1999     Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów   
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                                  wodociągowych i kanalizacyjnych. 
PN-EN 752—2         Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania. 
PN-EN 752—6         Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Część 6: Układy pompowe. 
PN-EN 1761:2001    Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej.  
PN-EN 1610             Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  
EN-12050 – 1           Przepompownie ścieków dla budynków i odpływów wydzielonych  
                                  - Zasady budowy i badanie – Część 1: Przepompownie ścieków  
                                  zawierające fekalia.  
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ST-03 PODZIEMNE SIECI WODOCIĄGOWE.  
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot S.T. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru sieci ciśnieniowych wodociągowych w ramach aglomeracji 
Samborowo. 

1.2 Zakres stosowania S.T. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych S.T. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
budowa przewodów wodociągowych.   
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej, są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i ST zawartymi w „Wymagania ogólne”. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacja Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca 
wykona roboty zgodnie z poleceniami InŜyniera oraz te, które uzyskają aprobatę 
InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WO.00.00 Wymagania ogólne pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Materiały 
Materiały do wykonania przewodów i uzbrojenia rurociągów naleŜy stosować zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. 
Materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia niniejszego zakresu, 
wynikającego ze Specyfikacji obejmuje poniŜsze zestawienie: 
 

-    Rury PE – 100 SDR-17, PN 10 wg PN-81/C-89204. 
-    Kształtki PE-100, SDR 17, PN 10 do zgrzewania doczołowego. 
-    Hydranty:  głowica wykonana z Ŝeliwa sferoidalnego GGG 400, zamknięcie kulowe, kolumna 

wykonana ze stali szlachetnej, wszystkie części wewnętrzne wykonane z materiałów odpornych na 

korozję, wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej walcowanej i polerowanym gwintem, wrzeciono 

uszczelnione uszczelkami typu oring, moŜliwość całkowitego odwodnienia kolumny w stanie 

zamkniętym ( ilość pozostawionej wody = 0 ), zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z zaleceniami 

znalu jakości RAL. 
-    Zasuwy z miękkim uszczelnieniem do połączeń z rurociągami PE: 
      korpus i pokryw  wykonane z Ŝeliwa sferoidalnego, klin zsuwy z nawulkanizowaną     

       powłoką elastomerową, wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym i   

       polerowanym gwintem, uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu oring, skruby łączące  

       pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową, nakrętka klina  

       wykonana z materiału kolorowego z moŜliwością wymiany, zabezpieczenie     

       antykorozyjne zgodne z zaleceniami znaku jakości RAL 

-    Studnie izotermiczne wodociągowe PE- bez dna 
- Komory studni Ŝelbetowe z pokrywą i włazem Ŝeliwnym 
- Zawór redukcyjny ciśnienia 
- Rury ze stali kwasoodpornej OH18N9.  
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- Kształtki ze stali kwasoodpornej OH18N9. 
- Zawory przelotowe mufowe 
- Zawory przelotowe kołnierzowe 
- Zasuwy noŜowe międzykołnierzowe 
- Tuleje kołnierzowe ze stali kwasoodpornej OH18N9. 
-    Zestawy wodomierzowe z połączeniem elastycznym 
-    Tuleje kołnierzowe PE 100, PN-10 do zgrzewania doczołowego. 
-    Tabliczki informacyjne do zasuw i hydrantów. 
-    Skrzynki uliczne do zasuw. 
-    Taśma ostrzegawcza niebieska z drutem sygnalizacyjnym. 
 

2.2. Atesty i certyfikaty. 
Materiały przeznaczone do wbudowania w sieć wodociągową oraz urządzeń 
towarzyszących winny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty jakie obowiązują w 
zakresie branŜowym oraz powinny odpowiadać rodzajom materiałów przyjętym dla 
danego systemu. 
KaŜda partia materiału dostarczonego na budowę powinna posiadać deklarację 
zgodności, oraz być oznakowana w sposób wskazany przez producenta. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do robót technologicznych 
Sprzęt uŜywany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót zaakceptowanych 
przez InŜyniera. 
• śuraw samochodowy 
• Spycharka kołowa lub gąsienicowa 
• Koparka podsiębierna 
• Sprzęt do zagęszczania gruntu 
• Wciągarka mechaniczna 
• Urządzenia do wykonania przewiertu sterowanego 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanych przez 
InŜyniera. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport przy robotach technologicznych. 
Do transportu materiałów naleŜy stosować samochody skrzyniowe oraz dostawcze o 
odpowiedniej długości skrzyni ładunkowej, tak aby wolne końce rur wystające poza 
skrzynię ładunkową nie były dłuŜsze niŜ 1 m. 
Przy transporcie i składowaniu materiałów naleŜy przestrzegać instrukcji producenta. 
• Samochód skrzyniowy do 5 Mg 
• Samochód dostawczy do 0,9 Mg 
• Samochód  samowyładowczy do 10 Mg 
• Przyczepa skrzyniowa 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania zgodnie zWO 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
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5.1.1. Roboty ziemne. 
5.1.1.1. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym. 
 
Projektowane odcinki sieci naleŜy prowadzić trasą i zagłębieniem zgodnie z częścią 
graficzną i zachowaniem odległości od istniejącego uzbrojenia podziemnego: 
•   w przypadku skrzyŜowania przewodów wodociągowych z kanalizacyjnym, 
jeŜeli odległość jest mniejsza od 0,5 m, naleŜy na przewodzie wodociągowym 
zastosować rurę ochronną o długości 2,0 m 
•  odległość między projektowanymi odcinkami sieci a urządzeniami 
energetycznymi naleŜy zachować wg norm PN/E05100 i PBUE oraz PN/E05125. 
W miejscach koniecznych do załoŜenia rur osłonowych, przewody – naleŜy dokonać na 
płozach podporowo-ślizgowych typu B i E/C INTEGRA lub podobnej klasy 
 
Zasady konstrukcyjne podpór ślizgowych: 
• połączenia rur nie mogą spoczywać i opierać się o rurę osłonową 
• nie powinno występować ugięcie przewodu pomiędzy podparciami 
• podpory powinny się znajdować bezpośrednio za połączeniami rur i w rozstępie 0,5 m 
 
W miejscu kolizji z uzbrojeniem podziemnych prace ziemne naleŜy wykonać ręcznie 
oraz bezwzględnie przestrzegać sposobu zabezpieczenia określonego przez 
uŜytkowników istniejącego uzbrojenia podziemnego. 
 
5.1.2. Roboty technologiczne-wykonanie (montaŜ) przewodów 
 
5.1.2.1. Warunki ogólne montaŜu przewodów. 
Roboty montaŜowe naleŜy wykonać wg „Warunki techniczne wykonanie i odbioru 
robót cz. II – Roboty budowlano-montaŜowe” oprac. C.O.B.-R.T.L „Instal”, PN-73/B-
10735 oraz zarządzenia M.B. i P.M.B. z dnia 29.12.1970 r. 
 
Przestrzegać zaprojektowanych spadków sieci. 
MontaŜ przewodów z PE moŜna wykonywać przy temperaturze 0oC do 30oC, a łącznie 
z elementami Ŝeliwnymi i stalowymi w temperaturze nie niŜszej od 5oC. 
Sposób montaŜu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunków spadków 
zgodnie z dokumentacja techniczną. Do budowy przewodów mogą być uŜywane tylko 
rury, kształtki i łączniki z nie wykazujące  uszkodzeń. 
Rurociągi układane w ziemi winny mieć  podłoŜe naturalne stanowiące nienaruszony 
rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgoci o wytrzymałości powyŜej 0,05 Mpa wg PN-
86/B-02480 dające się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia 
jego oparcia na dnie wzdłuŜ długości na ¼ obwodu) nie wykazujące zagroŜenia 
korozyjnego. 
Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoŜe przed naruszeniem struktury 
gruntu powinna wynosić 0,2 m. Odchylenie grubości warstwy nie powinno przekraczać 
+ 3 cm. 
 
5.1.2.2. Układanie przewodów na dnie wykopu. 
      1.   Budowę rurociągu rozpoczyna się od punktów węzłowych. 

MontaŜ przewodów z PE powinien odbywać się na powierzchni terenu a następnie 
opuszczony do wykopu. Maksymalna długość montowanego rurociągu jest 
związana z rozstawem węzłów. MontaŜ węzłów zawierających cięŜką armaturę i 
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kształtki Ŝeliwne naleŜy montować oddzielnie następnie łączyć w wykopie z 
ułoŜonym rurociągiem. 
Układanie przewodu moŜe być przeprowadzone po uprzednim przygotowaniu 
podłoŜa. 

PodłoŜe profiluje się w miarę układania odcinków rurociągu. Przewód po 
ułoŜeniu powinien ściśle przylegać do podłoŜa całej swej długości w co najmniej 
w ¼ swojego obwodu. 

Wyrównanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni 
lub gruzu jest niedopuszczalne – rura wymaga podbicia na całej długości. W 
miejscach złączy kielichowych naleŜy wykonać dołki montaŜowe o długości ca 10 
cm dla umoŜliwienia wepchnięcia bosego końca rury lub kształtki w kielichu rury. 
Kształt i wielkość dołka montaŜowego musi zapewnić warunki czystości – nie 
dostawania się piasku do wnętrza kielicha. 
Obsypkę naleŜy wykonywać z zachowaniem dostępu do dołka montaŜowego. 
Dołki montaŜowe ulegają zasypaniem piaskiem po próbie szczelności złącz danego 
odcinka. 
Odchylenie osi ułoŜonego przewodu od kierunki w dokumentacji nie powinno 
przekraczać 0,10 m, a róŜnica rzędnych w Ŝadnym punkcie przewodu nie powinna 
przekraczać + 0,05 m. 

 
 
5.1.2.3. Głębokość ułoŜenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego. 
 

Głębokość ułoŜenia przewodów bezpośrednio w gruncie określa norma PN-92/b-
10735. 
Głębokość ułoŜenia przewodów powinna być taka, aby przykrycie gruntem 
mierzone od wierzchu rury do terenu nie było mniejsze niŜ  umowna głębokość 
przemarzania terenu powiększona o 0,4 m. 
W przypadku konieczności ułoŜenia przewodów na mniejszej głębokości, naleŜy 
wykonać zabezpieczenie przed zamarzaniem ścieków. 

 
5.1.2.4. Łączenie elementów. 
 
Elementy wykonane z PE mogą być łączone, oprócz elementów z PE – równieŜ z 
elementami wykonanymi z innych elementów takich jak: Ŝeliwo, kamionka, Ŝelbet, 
PCV. 

 
Podłączenie rur PE odbywa się za pomocą złącz: 

Zgrzewanie doczołowe, 
Zgrzewanie z zastosowaniem złącz elektrooporowych, 
Na złączki zaciskowe, 
Kołnierzowe, 

Szczegółowe warunki montaŜu poszczególnych złącz określają Instrukcje Producentów 
poszczególnych systemów. Połączenia powinny zapewniać szczelność przy ciśnieniu 
roboczym i próbnym. 
Podczas połączenia rur PE poprzez zgrzewanie naleŜy bezwzględnie przestrzegać 
instrukcji producenta oraz zwrócić uwagę na prawidłowe przygotowanie elementów 
zgrzewanych tj.: 
Wyrównanie końców rur, 
Jednakowa grubość zgrzewanych elementów, 
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Ustawienie zgrzewanych rur osiowo, 
Temperatura zgrzewania 21-220 stopni C 
4. Łączenie rurociągów stalowych ze stali kwasoodpornej wykonać spawane. 
 
5.1.2.5. MontaŜ elementów uzbrojenia. 
Przy montaŜu elementów uzbrojenia rurociągów naleŜy przestrzegać podanych zasad: 

Zasuwy oraz wszelkie kształtki odgałęźne, naleŜy montować zgodnie z 
Dokumentacją Projektową w trakcie budowy przewodu. 
Na trójnikach, końcówkach sieci i załamaniach naleŜy zastosować bloki oporowe. 
Zasuwy naleŜy ustawić na fundamencie betonowym. 

 
5.1.2.6. Próba szczelności przewodu. 
UłoŜone w wykopie przewody naleŜy poddać próbie szczelności zgodnie z normą PN-
70/B-10714 oraz z PN-92/B-10735. Próbę hydrauliczną naleŜy wykonać w celu 
sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności złącz w przewodach, z zachowaniem 
następujących zasad: 

1.   Próbę ciśnienia naleŜy wykonać po ułoŜeniu przewodów i przysypaniu z 
podbiciem        
       rur gruntem, oraz po zamknięciu wszystkich odgałęzień. 
2    Odcinki do prób nie powinny być większe niŜ 300 m dla wykopów 
umocnionych oraz  
       nie więcej niŜ 600 m dla wykopów otwartych. 
 Wszystkie złącza powinny być odkryte, oraz w pełni widoczne i dostępne. 
Po napełnieniu rurociągu wodą i odpowietrzeniu naleŜy przewód pozostawić na 12 
godzin w celu ustabilizowania. 
Dla przewodów wodociągowych przeprowadza się próbę pod ciśnieniem próbnym 
nie mniejszym niŜ 0,9 Mpa (9 kg/cm2). 
Próbę szczelności moŜna uznać za pozytywną, jeŜeli w czasie 30 minut po 
ustabilizowaniu się ciśnienia na poziomie 0,9 Mpa nie zaobserwuje się jego spadku. 

 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez 
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i uŜytkownika sieci. 
 
Płukanie i dezynfekcja. 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności rurociąg naleŜy poddać 
płukaniu uŜywając w tym celu czystej wody wodociągowej. Prędkość przepływu wody 
w przewodzie powinna umoŜliwić usunięcie wszystkich zanieczyszczeń z przewodu. 
Dezynfekcji podlega sieć wodociągowa i polega na napełnieniu wypłukanego przewodu 
wodą z dodatkiem podchlorynu sodu (zalecane stęŜenie 1 litr podchlorynu na 500 litrów 
wody) i pozostawienie go na 24 godziny. Po tym czasie wodę naleŜy opróŜnić z 
przewodu, a przewód ponownie przepłukać wodą wodociągową z jednoczesnym 
poborem próbek do badań laboratoryjnych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady. 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej WO.00.00 
„Wymagania Ogólne” 
6.2 Roboty montaŜowe  
Kontrolę jakości robót montaŜowych naleŜy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 
normy PN-81/B-10725, PN-91/10728 oraz PN-EN 489. 
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NaleŜy przeprowadzić następujące badania: 
1. Zgodności z Dokumentacja Projektową, 
2. Materiałów zgodnie z wymaganiami norm. 
3. UłoŜenia przewodów: 

-głębokości ułoŜenia przewodu, 
-ułoŜenia przewodu na podłoŜu, 
-odchylenia osi przewodu, 
-odchylenie spadku, 
-zmiany kierunków przewodów, 
-zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem, 
-zabezpieczenia przed korozją części metalowych, 
-kontrola połączeń przewodów, 
-kontrola izolacji. 

4. Sprawdzenie prawidłowości wykonania studzienek. 
5. Szczelności przewodu. 
Wykonawca powinien przedłoŜyć InŜynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji 
producenta dla stosowania materiałów, Ŝe zastosowane materiały spełniają wymagane 
normami warunki techniczne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w WO 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostka obmiarowa zgodnie z kosztorysem ofertowym 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej WO>00.00 
„Wymagania Ogólne” pkt. 8. 
Przy odbiorze naleŜy sprawdzić: 

-Zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową. 
-Ilość wykonywanych robót. 
-DroŜność przewodów.  
-Szczelność przewodów. 
-Jakość wbudowanych materiałów. 

 
RozróŜnia się dwa rodzaje odbioru, wynikające z technologii i organizacji prowadzenia 
budowy, a mianowicie: 

-odbiory częściowe, 
-odbiory końcowe. 

 
8.1. Odbiór techniczny częściowy. 
Odbiorem objęte są poszczególne fazy robót podlegające zakryciu przed całkowitym 
zakończeniem budowy. Poza tym mogą to być fragmenty robót lub zakończone 
elementy budowy, co do których Inwestor zgłosił zastrzeŜenie częściowego odbioru. 
Odbiór ten powinien być dokonany komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru 
inwestycyjnego, kierownika budowy oraz przedstawiciela uŜytkownika. Odbiór ten 
powinien być potwierdzony protokółem Komisji, z podaniem ewentualnych usterek i 
terminu ich usunięcia. 



 52 

Zakres odbioru częściowego obejmuje: 
Sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z Dokumentacją Projektową, w tym w 
szczególności zastosowania materiałów. 
Sprawdzenie prawidłowości montaŜu odcinków przewodu, a w szczególności 
zachowania kierunków, spadków, połączeń, zmian kierunku. 
Sprawdzenie zabezpieczeń odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach 
przez przeszkody, wzmocnienia i bloki oporowe. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania studzienek, zamontowania uzbrojenia 
studzienek, zasuw i innych elementów. 
Przeprowadzenie próby szczelności. 

8.2. Odbiór techniczny końcowy. 
 
Odbiorem tym objęty jest przewód po całkowitym zakończeniu robót, przed 
przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu w wypadku, gdy moŜe 
być ona wcześniej oddany do eksploatacji. Przy odbiorze końcowym naleŜy przedłoŜyć 
Komisji dokumenty zgodnie z obowiązującymi w tym względzie zarządzeniami: 

-inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanej sieci wodociągowej, 
-świadectwa jakości wybudowanych materiałów, 
-protokoły próby ciśnieniowej, 
-protokoły płukania, 
-protokoły dezynfekcji, 
-wyniki badań laboratoryjnych wody pitnej po dezynfekcji, 
-zestawienie długości rurociągów w rozbiciu na średnice.   

Ponadto czynności odbioru końcowego polegają na: 
-Sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzeniu zrealizowania 
zawartych w nich postanowień, usunięć usterek i innych niedomagań, w 
szczególności sprawdzeniu protokołów prób szczelności. 
-Sprawdzeniu aktualności sporządzenia dokumentacji technicznej powykonawczej, 
uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 
-Sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamontowania uzbrojenia 
wodociągu i innych elementów. 

Odbiór końcowy powinien być dokonany w obecności przedstawicieli wykonawcy, 
nadzoru inwestycyjnego i uŜytkownika oraz potwierdzony właściwymi protokółami. 
JeŜeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub teŜ ujawniły się 
jakieś usterki, naleŜy je uwzględnić w protokole, podając jednocześnie termin ich 
usunięcia. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne wymagania. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podane w WO.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 
9. 
 
9.2. Płatność. 
Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o 
wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 
oraz średniej ceny jednostkowej 1 mb rurociągów, uwzględniającej koszt wykonania 
wszystkich robót występujących przy budowie poszczególnych odcinków rurociągów. 
Płatność następuje za wykonane roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz z 
zakresem robót wymienionym w p. 1.3. niniejszej ST. 
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Cena wykonania robót obejmuje: 
-roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci, 
-zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie, 
-pokonanie przeszkód terenowych (ogradzanie, karczowanie pni drzewa, przejście 
przez     
  rzekę itp.), 
-dostarczenie materiałów, 
-wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu i inne  
  rozwiązania projektowe, 
-odwodnienie wykopów na czas prowadzenia robót, 
-przygotowanie podłoŜa rodzimego lub podsypki z piasku o grubości 20 cm, 
-ułoŜenie rur wraz z uzbrojeniem, 
-wykonanie połączeń spawanych, kołnierzowych, zgrzewanych, łączonych na 
uszczelkę,. 
-ułoŜenie rur w przewodowych w rurach ochronnych, 
-wykonanie uzbrojenia, 
-przeprowadzenie próby szczelności, płukania, dezynfekcji, 
-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
-oznakowanie uzbrojenia, 
-inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 
-przeprowadzenie odbiorów. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badań. 
PN-70/C-89016 Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych. Metody  

badań. 
PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaŜenia. 
   Terminologia. 
PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-81/B-10733 Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. 
Wymagania 

 i badania przy odbiorze. 
PN-87/H-74051 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-89/H-74101 Rury Ŝeliwne ciśnieniowe do połączeń. 
BN-74/6366-03 Rury polietylenowe. Wymiary. 
BN-74/6366-04 Rury polietylenowe. Wymagania techniczne. 
BN-81/9122-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki 
stosowania. 
PN-88/M-54909 Łączniki kołnierzowe do wodomierzy. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy  

odbiorze. 
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ST- 04. PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW.  
 
1 WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru przepompowni ścieków oraz urządzeń towarzyszących. 
Zakres robót obejmuje: roboty budowlano-montaŜowe przy przepompowni ścieków.  
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą budowy przepompowni ścieków 
dla ścieków socjalno-bytowych w ramach budowy kanalizacji sanitarnej aglomeracji 
Samborowo. 
Prowadzenie robót wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową – opis techniczny i 
rysunki. Zakres robót, rodzaje i ilość podane są w kosztorysie ofertowym.  
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i ST zawartymi w ST 00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca 
wykona roboty zgodnie z poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
2.2. Materiały. 

Materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia niniejszego zakresu 
wynikającego ze Specyfikacji obejmuje poniŜsze zestawienie: 
 
2.2.1. Technologia przepompowni 

- Przepompownie prefabrykowane z polimerobetonu  PS 
- Przepompownie  prefabrykowane z polietylenu POLPIT 5 -  PE. 
- Zbiorniki awaryjne Ŝelbetowe prefabrykowane  

 
2.3. Atesty i certyfikaty 

Materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania w przepompownię ścieków 
oraz urządzeń towarzyszących winny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty, jakie 
obowiązują w danym zakresie branŜowym. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 3. 
3.2. Sprzęt. 

Roboty związane z wykonaniem przepompowni ścieków oraz urządzeń 
towarzyszących, prowadzone mogą być przy uŜyciu niŜej wymienionego sprzętu 
mechanicznego. 
3.1.1. Roboty technologiczne 

- Samochód samowyładowczy 
- Środek transportowy 
- śuraw samochodowy 
- Koparka 
- Spawarka 
 

4. TRANSPORT 
 

Do transportu materiałów i urządzeń naleŜy stosować samochody skrzyniowe oraz 
dostawcze o odpowiedniej długości skrzyni ładunkowej. W czasie transportu elementy 
przepompowni naleŜy zabezpieczyć zgodnie z instrukcja producenta. 
Przy transporcie i składowaniu materiałów naleŜy przestrzegać instrukcji producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania. 
Ogólne warunki wykonania zgodnie ze ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.1.1. Roboty przygotowawcze. 
Zakres robót przygotowawczych obejmuje: 

- wyznaczenie w terenie przepompowni ścieków oraz urządzeń towarzyszących 
przez geodetę uprawnionego. Ponadto wyznaczyć reper roboczy oraz ciąg 
reperów roboczych, które naleŜy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
Wyznaczone punkty naleŜy umiejscowić poza obrysem wykopu tak, aby były 
dostępne przez cały czas trwania robót. 

5.1.2. PodłoŜe. 
Roboty związane z wykonaniem podłoŜa obejmują wykonanie: 

- podsypki piaskowej 
Roboty wykonać zgodnie z dokumentacją Projektową. 
 
5.1.3. Roboty konstrukcyjno-technologiczne. 
 
5.1.3.1.Wymagania ogólne 
Pompownia ścieków dostarczana jest do wbudowania jako kompletna wraz z 
wyposaŜeniem. 

Bezwzględnym warunkiem jest dostarczenie przepompowni posiadającej 
parametry określone Dokumentacją Projektową. Przepompownie dostarczane na całe 
zadanie inwestycyjne powinny pochodzić od jednego producenta. 

 
W skład kompletu przepompowni wchodzą: 

- zbiornik przepompowni – wykonany z polimerobetonu. 
- Zbiornik awaryjny przepompowni – wykonany z kręgów Ŝelbetowych 
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- Zbiornik przepompowni przydomowej z polietylenu zabezpieczony przed 
wypłynięciem zgodny z PN-EN 12050-1:2001 

 
• Pompy o następujących wymaganiach: 
1. Pompownie z pompami z wirnikiem otwartym 

- Wirnik otwarty wykonany z Ŝeliwa, statycznie i dynamicznie wywaŜony, 
łopatkowy, otwarty 

- Silnik pompy wodoszczelny zgodnie z klasą szczelności IP 68 według IEC i 
posiadać izolację klasy H (180 °C) dla mocy powyŜej 4 kW i klasy F (155 °C) 
dla mocy niŜszej . 

- Wał pompy wykonany ze stali nierdzewnej, 
- Wał powinien posiadać podwójne uszczelnienie mechaniczne, uszczelnienia 

smarowane olejem, 
- Uszczelnienie statyczne połączeń wodoszczelnych powinny być wykonane z o-

ringów gumowych, 
- Uszczelnienia wału – mechaniczne czołowe: wewn. węglik wolframu-ceramika, 

zewn. węglik wolframu-ceramika 
- Pompy wyposaŜone fabrycznie w kable o długości 10 m, wlot kabli do silnika 

uszczelniony pierścienie gumowe, 
- Silnik elektryczny powinien posiadać wewnętrzne zabezpieczenie składające się 

z 3 wyłączników termicznych wplecionych w uzwojenie silnika, wyłączniki 
termiczne powinny być wpięte w obwód zabezpieczający, 

- Obudowa pompy i silnika wykonane z Ŝeliwa, 
- Rurociągi tłoczne wykonane ze stali kwasoodpornej, 
- Drabinki i pomosty robocze wykonane ze stali kwasoodpornej, 
- Układ sterowania i automatyki zapewniający prawidłową pracę pomp ze 

złączem RS232 do komunikacji z modemem GSM, 
- Pompy z silnikiem powyŜej 4 kW o rozruchu za pomocą „ soft-starterów” 
- Prowadnice do pomp z rur stalowych ocynkowanych średnicy 2”, 

2. Pompownie z pompami z wirnikiem kanałowym  
- Wirnik kanałowy wykonany z Ŝeliwa, statycznie i dynamicznie wywaŜony, 

łopatkowy, otwarty 
- Silnik pompy wodoszczelny zgodnie z klasą szczelności IP 68 według IEC i 

posiadać izolację klasy H (180 °C) Wał pompy wykonany ze stali nierdzewnej, 
- Wał powinien posiadać podwójne uszczelnienie mechaniczne, uszczelnienia 

smarowane olejem, 
- Uszczelnienie statyczne połączeń wodoszczelnych powinny być wykonane z o-

ringów gumowych, 
- Uszczelnienia wału – mechaniczne czołowe: wewn. węglik wolframu-ceramika, 

zewn. węglik wolframu-ceramika, 
- Pierścień stacjonarny z brązu, 
- Pompy wyposaŜone fabrycznie w kable o długości 10 m, wlot kabli do silnika 

uszczelniony pierścienie gumowe, 
- Silnik elektryczny powinien posiadać wewnętrzne zabezpieczenie składające się 

z 3 wyłączników termicznych wplecionych w uzwojenie silnika, wyłączniki 
termiczne powinny być wpięte w obwód zabezpieczający, 

- Obudowa pompy i silnika wykonane z Ŝeliwa, 
- Korpus pompy z zaworem hydrodynamicznym płuczącym 
- Rurociągi tłoczne wykonane ze stali kwasoodpornej, 
- Drabinki i pomosty robocze wykonane ze stali kwasoodpornej, 
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- Układ sterowania i automatyki zapewniający prawidłową pracę pomp ze 
złączem RS232 do komunikacji z modemem GSM, 

- Pompy z silnikiem powyŜej 4 kW o rozruchu za pomocą „ soft-starterów” 
- Prowadnice do pomp z rur stalowych ocynkowanych średnicy 2”, 

3. Pompownie z pompami z wirnikiem kanałowym samooczyszczającym 
- Wirnik kanałowy wykonany z Ŝeliwa, statycznie i dynamicznie wywaŜony, 

łopatkowy, otwarty 
- Silnik pompy wodoszczelny zgodnie z klasą szczelności IP 68 według IEC i 

posiadać izolację klasy H (180 °C) Wał pompy wykonany ze stali nierdzewnej, 
- Wał powinien posiadać podwójne uszczelnienie mechaniczne, uszczelnienia 

smarowane olejem, 
- Uszczelnienie statyczne połączeń wodoszczelnych powinny być wykonane z o-

ringów gumowych, 
      -    Część hydrauliczna  z wirnikiem o swobodnym przepływie. Dyfuzor ssawny ze   
            spiralnym rowkiem wspomagającym samooczyszczanie wirnika. Krawędź      
            wirnika  utwardzona przecina wszelkie składniki stałe mogące blokować wirnik,        
            wirnik  półotwarty samooczyszczający się.z odrzutnikiem spiralnym.    

- Uszczelnienia wału – mechaniczne czołowe: wewn. węglik wolframu-ceramika, 
zewn. węglik wolframu-ceramika, 

- Pierścień stacjonarny z brązu, 
- Pompy wyposaŜone fabrycznie w kable o długości 10 m, wlot kabli do silnika 

uszczelniony pierścienie gumowe, 
- Silnik elektryczny powinien posiadać wewnętrzne zabezpieczenie składające się 

z 3 wyłączników termicznych wplecionych w uzwojenie silnika, wyłączniki 
termiczne powinny być wpięte w obwód zabezpieczający, 

- Obudowa pompy i silnika wykonane z Ŝeliwa, 
- Korpus pompy z zaworem hydrodynamicznym płuczącym 
- Rurociągi tłoczne wykonane ze stali kwasoodpornej, 
- Drabinki i pomosty robocze wykonane ze stali kwasoodpornej, 
- Układ sterowania i automatyki zapewniający prawidłową pracę pomp ze 

złączem do komunikacji z modemem GSM,  
- Pompy z silnikiem powyŜej 4 kW o rozruchu za pomocą „ soft-starterów” 
- Prowadnice do pomp z rur stalowych ocynkowanych średnicy 2”, 
 

4. Pompownie z pompami z wielołopatkowym wirnikiem otwartym 
-    Wirnik wielołopatkowy wykonany z Ŝeliwa, statycznie i dynamicznie       
      wywaŜony z rozdrabniaczem skratek na wlocie, otwarty 
- Silnik pompy wodoszczelny zgodnie z klasą szczelności IP 68 według IEC i 

posiadać izolację klasy H (180 °C) Wał pompy wykonany ze stali nierdzewnej, 
- Wał powinien posiadać podwójne uszczelnienie mechaniczne, uszczelnienia 

smarowane olejem, 
- Uszczelnienie statyczne połączeń wodoszczelnych powinny być wykonane z o-

ringów gumowych, 
- Uszczelnienia wału – mechaniczne czołowe: wewn. węglik wolframu-ceramika, 

zewn. węglik wolframu-ceramika, 
- Pompy wyposaŜone fabrycznie w kable o długości 10 m, wlot kabli do silnika 

uszczelniony pierścienie gumowe, 
- Silnik elektryczny powinien posiadać wewnętrzne zabezpieczenie składające się 

z 3 wyłączników termicznych wplecionych w uzwojenie silnika, wyłączniki 
termiczne powinny być wpięte w obwód zabezpieczający, 
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- Obudowa pompy i silnika wykonane z Ŝeliwa, 
- Rurociągi tłoczne wykonane ze stali kwasoodpornej, 
- Drabinki i pomosty robocze wykonane ze stali kwasoodpornej, 
- Układ sterowania i automatyki zapewniający prawidłową pracę pomp ze 

złączem RS232 do komunikacji z modemem GSM, 
- Prowadnice do pomp z rur stalowych ocynkowanych średnicy 2”, 

5. Pompownie z pompami z wielołopatkowym wirnikiem otwartym - przydomowe 
-    Wirnik wielołopatkowy wykonany z Ŝeliwa, statycznie i dynamicznie       
      wywaŜony z rozdrabniaczem skratek na wlocie, otwarty 
- Silnik pompy wodoszczelny zgodnie z klasą szczelności IP 68 według IEC i 

posiadać izolację klasy HF (155 °C) Wał pompy wykonany ze stali nierdzewnej, 
- Wał powinien posiadać podwójne uszczelnienie mechaniczne, uszczelnienia 

smarowane olejem, 
- Uszczelnienie statyczne połączeń wodoszczelnych powinny być wykonane z 

vitonu , 
- Uszczelnienia wału – mechaniczne czołowe: wewn. węglik wolframu-ceramika, 

zewn. węglik wolframu-ceramika, 
- Pompy wyposaŜone fabrycznie w kable o długości 10 m, wlot kabli do silnika 

uszczelniony pierścienie gumowe, 
- Silnik elektryczny powinien posiadać wewnętrzne zabezpieczenie składające się 

z 3 wyłączników termicznych wplecionych w uzwojenie silnika, wyłączniki 
termiczne powinny być wpięte w obwód zabezpieczający, 

- Obudowa pompy i silnika wykonane z Ŝeliwa, 
- Prowadnice do pomp z rur stalowych ocynkowanych średnicy 3/4”, 
 

5.1.3.2.MontaŜ przepompowni. 
MontaŜ zbiornika przepompowni moŜna wykonać po dokonaniu odbioru. 

Kolejność wykonania prac przedstawia się następująco: 
- wyznaczenie osi montaŜowych, 
- ustawienie zbiornika przepompowni na przygotowanym podłoŜu, 
- wykonanie zasypki wykopu, 
- montaŜ osprzętu i wyposaŜenia. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady. 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” poz. 6. 
 
6.2. Roboty montaŜowe 

 
Kontrolę jakości robót montaŜowych naleŜy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 
normy PN-81/B-10725, PN-91/10728 oraz PN-EN 489. 
NaleŜy przeprowadzić następujące badania: 

1. Zgodności z Dokumentacją Projektową, 
2. Materiałów zgodnie z wymaganiami norm 
3. Budowa przepompowni ścieków: 
- głębokości posadowienia 
- ustawienie konstrukcji przepompowni ścieków 
- odchylenia osi przepompowni 
- odchylenie spadku 
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- zmiany kierunków przewodów 
- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem 
- zabezpieczenia przed korozja części metalowych 
- kontrola połączeń przewodów 
- kontrola izolacji. 

 
Wykonawca powinien przedłoŜyć InŜynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji 
producenta dla stosowania materiałów, Ŝe zastosowane materiały spełniają wymagane 
normami warunki techniczne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00 
„Wymagania ogólne poz. 7. 
 
• przepompownia ścieków wraz z wyposaŜeniem oraz urządzenia towarzyszące 1 kpl. 
(inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza) w tym: 
 przepompowni ścieków oraz urządzenia towarzyszące, przyłącza sanitarne i 
elektryczne – 1 kpl. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00 
„Wymagania ogólne” poz. 8. 
Odbiory naleŜy przeprowadzić dla poszczególnych rodzajów robót: 
 
Przy odbiorze naleŜy sprawdzić: 
• zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową i fabryczna montowanych  
  urządzeń. 
• Ilość wykonywanych robót. 
• DroŜność przewodów i szczelność przewodów i połączeń. 
• Jakość wbudowanych materiałów. 
• Zgodności z normami i projektem wyniki badań i pomiarów przewidziane dla 
rodzajów robót. 
• Zgodności pompowania pomp z załączoną w DTR charakterystyką.   
RozróŜnia się dwa rodzaje odbioru, wynikające z technologii i organizacji prowadzenia 
budowy, a mianowicie: 
• odbiory częściowe, 
• odbiory końcowe. 
 
8.1. Odbiór techniczny częściowy. 
Odbiorem objęte są poszczególne fazy robót podlegające zakryciu przed całkowitym 
zakończeniem budowy. Poza tym mogą to być fragmenty robót lub zakończone 
elementy budowy, co do których Inwestor zgłosił zastrzeŜenie częściowego odbioru. 
Odbiór ten powinien być dokonany komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru 
inwestycyjnego, kierownika budowy oraz przedstawiciela uŜytkownika. Odbiór ten 
powinien być potwierdzony protokółem Komisji, z podaniem ewentualnych usterek i 
terminu ich usunięcia. 
Zakres odbioru częściowego obejmuje: 

1. Sprawdzenie zgodności wykonanej przepompowni i odcinków rurociągów z 
Dokumentacją Projektową, w tym w szczególności zastosowania materiałów. 
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2. Sprawdzenie prawidłowości montaŜu urządzeń i odcinków przewodu, a w 
szczególności zachowania kierunków, spadków, połączeń, zmian kierunku. 

3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń, wpustów i innych elementów. 
4. Przeprowadzenie próby szczelności na eksfiltrację i infiltrację. 

 
8.2. Odbiór techniczny końcowy. 
Odbiorem tym objęty jest pełny zakres robót przepompowni po całkowitym 
zakończeniu robót, przed przekazaniem przepompowni do eksploatacji. Przy odbiorze 
końcowym naleŜy przedłoŜyć Komisji dokumenty zgodnie z obowiązującymi w tym 
względzie zarządzeniami: 
• inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanej przepompowni, 
• świadectwa jakości wybudowanych materiałów, 
• protokoły droŜności i instalacji technologicznej, 
 
Ponadto czynności odbioru końcowego polegają na: 
 

1. Sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzeniu zrealizowania 
zawartych w nich postanowień, usunięć usterek i innych niedomagań. 

2. Sprawdzeniu aktualności sporządzenia dokumentacji technicznej 
powykonawczej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 

3. Sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamontowania 
wszystkich urządzeń. 

 
Odbiór końcowy powinien być dokonany w obecności przedstawicieli wykonawcy, 
nadzoru inwestycyjnego i uŜytkownika oraz potwierdzony właściwymi protokółami. 
JeŜeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub teŜ ujawniły się 
jakieś usterki, naleŜy je uwzględnić w protokole, podając jednocześnie termin ich 
usunięcia. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne wymagania. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji ST 00.00 
„Wymagania ogólne” poz. 9. 
 
9.2. Płatność 

Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem robót, oceną jakości uŜytych 
materiałów, oceną jakości wykonanych robót. NaleŜy wykonać zakres robót 
wymieniony w tomie IV . 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 
• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie 
• zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie 
• pokonanie przeszkód terenowych (ogradzanie, karczowanie pni drzewa itp.) 
• dostarczenie materiałów 
• wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu, 
• przygotowanie podłoŜa rodzimego lub podsypki z piasku 
• ułoŜenie rur wraz z uzbrojeniem 
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• wykonanie połączeń spawanych, kołnierzowych, zgrzewanych, łączonych na 
uszczelkę 
• montaŜ przepompowni ze zbiornikami awaryjnymi kpl. wraz z urządzeniami 
towarzyszącymi 
• przeprowadzenie próby szczelności płukania 
• wykonanie robót niwelacyjnych wraz z nasadzeniami 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
• oznakowanie uzbrojenia 
• inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary 
PN-85/C-89202 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur      
                                    ciśnieniowych 
PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-85/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
   Wymagania i badania. 
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
   Instrukcja montaŜowa układania w gruncie rurociągów z PCV. 
PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badań. 
PN-70/C-89016 Kształtki polietylenowe dołączenia rur polietylenowych. Metody 
badań. 
PN-87/H-74051 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy              
                                   odbiorze. 
PN-B-10736:1999     Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i           
                                   kanalizacyjnych. 
PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne 
PN-EN 752—2          Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania. 
PN-EN 752—6         Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Część 6: Układy pompowe. 
PN-EN 1761:2001    Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej.  
PN-EN 1610             Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  
EN-12050 – 1           Przepompownie ścieków dla budynków i odpływów wydzielonych             
                                  - zasady budowy i badanie – Część 1: Przepompownie ścieków   
                                  zawierające fekalia.  
 
11. UWAGI KOŃCOWE 

Wszelkie prace wykonywać naleŜy w oparciu o „Warunki techniczne wykonania 
i odbioru robót cz. I i II”, rozporządzeniem MB i PMB z dn. 28.03.1972 r. w sprawie 
BHP przy wykonawstwie robót budowlano-montaŜowych (Dz. U .Nr 13, poz. (3 z dnia 
10.04.1972). 
 

 
 
 
 



 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
                                  ST – 05 

PRZEPOMPOWNIE WODY 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 64 

 
ST- 05. PRZEPOMPOWNIE WODY.  
 
1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru przepompowni wody oraz urządzeń towarzyszących. 
Zakres robót obejmuje: roboty budowlano-montaŜowe przy przepompowni wody  
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą budowy przepompowni wody 
pitnej w ramach budowy wodociagów aglomeracji Samborowo. 
Prowadzenie robót wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową – opis techniczny i 
rysunki. Zakres robót, rodzaje i ilość podane są w kosztorysie ofertowym.  
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i ST zawartymi w ST 00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
1.5 Ogólne wymagania 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca 
wykona roboty zgodnie z poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00 „Wymagania 
 
2. MATERIAŁY 
2.1Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
2.2 Materiały. 

Materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia niniejszego zakresu 
wynikającego ze Specyfikacji obejmuje poniŜsze zestawienie: 
 
2.2.1 Technologia przepompowni 

- Przepompownie wody-zestawy hydroforowe dwupompowe  
- Rury ze stali kwasoodpornej OH18N9.  
- Kształtki ze stali kwasoodpornej OH18N9. 
- Zawory przelotowe mufowe 
- Zawory przelotowe kołnierzowe 
- Zasuwy noŜowe międzykołnierzowe 
- Zawory zwrotne kołnierzowe  
- Tuleje kołnierzowe ze stali kwasoodpornej OH18N9 
- Zbiorniki Ŝelbetowe prefabrykowane  

 
2.3 Atesty i certyfikaty 
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Materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania w przepompownię wody oraz 
urządzeń towarzyszących winny posiadać odpowiednie atesty, atesty higieniczno-
sanitarne i certyfikaty, jakie obowiązują w danym zakresie branŜowym. 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 3. 
3.2 Sprzęt. 

Roboty związane z wykonaniem przepompowni wody oraz urządzeń 
towarzyszących, prowadzone mogą być przy uŜyciu niŜej wymienionego sprzętu 
mechanicznego. 
3.2.1. Roboty technologiczne 

- Samochód samowyładowczy 
- Środek transportowy 
- śuraw samochodowy 
- Koparka 
- Spawarka 
 

4. TRANSPORT 
 

Do transportu materiałów i urządzeń naleŜy stosować samochody skrzyniowe oraz 
dostawcze o odpowiedniej długości skrzyni ładunkowej. W czasie transportu elementy 
przepompowni naleŜy zabezpieczyć zgodnie z instrukcja producenta. 
Przy transporcie i składowaniu materiałów naleŜy przestrzegać instrukcji producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne warunki wykonania. 
Ogólne warunki wykonania zgodnie ze ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.1.1 Roboty przygotowawcze. 
Zakres robót przygotowawczych obejmuje: 

- wyznaczenie w terenie przepompowni ścieków oraz urządzeń towarzyszących 
przez geodetę uprawnionego. Ponadto wyznaczyć reper roboczy oraz ciąg 
reperów roboczych, które naleŜy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
Wyznaczone punkty naleŜy umiejscowić poza obrysem wykopu tak, aby były 
dostępne przez cały czas trwania robót. 

5.1.1PodłoŜe. 
Roboty związane z wykonaniem podłoŜa obejmują wykonanie: 

- podsypki piaskowej 
Roboty wykonać zgodnie z dokumentacją Projektową. 
 
5.2 Roboty konstrukcyjno-technologiczne. 
 
5.2.1.Wymagania ogólne 
Pompownia wody dostarczana jest do wbudowania jako kompletna wraz z 
wyposaŜeniem. 
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Bezwzględnym warunkiem jest dostarczenie przepompowni posiadającej 
parametry określone Dokumentacją Projektową. Przepompownie dostarczane na całe 
zadanie inwestycyjne powinny pochodzić od jednego producenta. 

 
W skład kompletu przepompowni wchodzą: 

- zbiornik przepompowni  prefabrykowany 
- zestaw pompowy hydroforowy  
 
5.2.2 MontaŜ rurociągów 
1.1.1.1. Połączenia spawane 
Przed rozpoczęciem montaŜu lub układania rury powinny być od wewnątrz i na 
stykach starannie oczyszczone rur pękniętych, zowalizowanych lub w inny sposób 
przygotowane. Rur uszkodzonych nie wolno montować. Przy przejściu przewodów 
przez fundamenty i ściany budowli, rury ochronne powinny mieć grubość ścianki 
równą, co najmniej 6 mm, a ich wewnętrzna średnica powinna być o 1,5 % większa 
od zewnętrznej powierzchni izolacji od ściany stropu lub podłogi powinna wynosić: 

• 3,0 do 5,0 cm dla przewodów o średnicy poniŜej 50 mm 
• 7,0  do 10,0 cm dla przewodów o średnicy powyŜej 65 mm 
Te same odległości powinny być zachowane pomiędzy równolegle biegnącymi 
przewodami. Rury stalowe naleŜy łączyć spawaniem elektrycznym 
doczołowym. Do spawania naleŜy stosować materiały spawalnicze o 
właściwościach nie gorszych niŜ właściwości materiału rury. Rury stalowe 
powinny odpowiadać gatunkowi określonymi w Dokumentacji Projektowej i 
mieć trwale wybite oznakowania lub w inny sposób jednoznacznie określony 
gatunek. Miejsca spawania nie powinny posiadać rozwarstwień, wŜerów i 
ubytków powierzchniowych nie większych niŜ 5% grubości materiału i 
większych niŜ 10% powierzchni. Ponadto nie powinno mieć rys, pęknięć itp. 
wad. 

Do spawania stosować elektrody przynaleŜne do spawanego materiału.. Suszenie 
elektrod powinno być zgodne z zaleceniem producentów. Spawacze wykonujący 
złącze spawane powinni mieć aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie 
do zakresu robót, udokumentowane wpisem do ksiąŜeczki spawacza. 
Połączenia na rurach stalowych naleŜy zaizolować. Przed nałoŜeniem powłoki 
ochronnej powierzchnia izolowana powinna być oczyszczona do II-go stopnia 
czystości wg PN-70/H-97051. 
 
5.2.3 Połączenia kołnierzowe 
Kołnierze do rur stalowych powinny być dostarczone na budowę jako walcowane z 
szyjką lub z przyspawanym króćcem z rury stalowej. Oś rury powinna być 
prostopadła do płaszczyzny kołnierza. 
Kołnierz naleŜy przyspawać do króćca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym 
powierzchnia spoiny powinna być czysta i w razie potrzeby oszlifowana w 
płaszczyźnie kołnierza tak, aby nierówności spoiny nie wystawały ponad stykową 
powierzchnię kołnierza. 
Średnice wewnętrzne uszczelek powinny być większe o 3-5 mm od wewnętrznej 
średnicy przewodu lub armatury, a ich zewnętrzna średnica powinna zapewniać 
dotyk obwodu uszczelki do śrub. 
Przy połączeniach kołnierzowych śruby przeciwległe naleŜy dokręcać parami 
równomiernie na całym obwodzie. Gwintowany rdzeń śruby powinien wystawać 
ponad nakrętkę na wysokość równą średnicy śrub, nie więcej jednak niŜ 25 mm. 
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W czasie wykonywania połączeń kołnierzowych nie wolno: 
-dociągać śrubami połączeń mających po załoŜeniu uszczelki luz początkowy 
przekraczający 2 mm, z wyjątkiem przypadków, gdy wymagają tego względy 
kompensacji wydłuŜeń,  
-pozostawiać śruby niedokręcone,  
-pozostawiać w kołnierzach śruby montaŜowe. 
Połączeń kołnierzowych nie wolno stosować na łukach. Prosty odcinek przewodu 
między kołnierzem i początkiem łuku powinien wynosić dla przewodów: przy 
średnicy do 100 mm - 100  mm. PowyŜsze ustalenie nie dotyczy połączeń 
przewodów z rur Ŝeliwnych kołnierzowych z kształtkami Ŝeliwnymi kołnierzowymi. 
Do łączenia rur stalowych z armaturą i urządzeniami naleŜy stosować kołnierze 
stalowe, z uwzględnieniem ciśnienia występującego w przewodzie lub urządzeniu: 
do przewodów o ciśnieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa kołnierze przyspawane- 
okrągłe, do przewodów o ciśnieniu roboczym 1,6 – 10,0 MPa kołnierze 
przyspawane okrągłe z szyjką. 
Niedopuszczalne jest stosowanie luźnych kołnierzy na wywijanych obrzeŜach rur. 
Do połączeń kołnierzowych naleŜy stosować uszczelki: 
-gumowe niezbrojone przy wodzie i cieczach nie agresywnych oraz przy gazach 
odoliwionych o temperaturze nieprzekraczającej 60oC i o ciśnieniu do 0.6 MPa,  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady. 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” poz. 6. 
 
6.2 Roboty montaŜowe 

 
Kontrolę jakości robót montaŜowych naleŜy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 
normy PN-81/B-10725, PN-91/10728 oraz PN-EN 489. 

Kontroli jakości wykonywanych robót naleŜy dokonać poprzez porównanie 
wykonania robót w szczególności z dokumentacją projektową oraz zgodnością z 
warunkami technicznymi. 
NaleŜy przeprowadzić następujące badania: 
a) zgodność z dokumentacją projektową 
b) materiałów zgodnie z wymogami Polskich Norm (w tych wypadkach, kiedy 

spełnienie wymagań normy – szczególnie dotyczy to urządzeń importowanych – 
moŜe być dokonane w inny sposób niŜ podano to w normie, naleŜy uzyskać 
kaŜdorazowo zgodę na odstępstwo od normy, ewentualnie jeśli dotyczy to 
rozwiązania powtarzającego się w serii wyrobów uzyskać dla tego rozwiązania 
aprobatę techniczną) 

c) ułoŜenie przewodów: rzędnych ułoŜenia przewodów, odchylenia spadku, zmiana 
kierunku przewodów 

d) zabezpieczenia przewodu antykorozyjne 
e) kontrola połączeń przewodów, szczelności przewodów 
f) przeprowadzenie próby szczelności płukania, dezynfekcji 
g) grubość izolacji przewodów i urządzeń 

Wykonawca powinien przedłoŜyć InŜynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji 
producenta dla stosowania materiałów, Ŝe zastosowane materiały spełniają wymagane 
normami warunki techniczne. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00 

„Wymagania ogólne poz. 7. 
 
• przepompownia wody wraz z wyposaŜeniem oraz urządzenia towarzyszące 1 kpl. 
(inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza) w tym: 
 przepompowni wody oraz urządzenia towarzyszące, przyłącza sanitarne i elektryczne – 
1 kpl. 
Jednostkami obmiaru wykonywanych robót są jednostki zgodne z charakterem robót i 
uwzględniające wszystkie roboty: szt., mb., kpl. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00 
„Wymagania ogólne” poz. 8. 
Odbiory naleŜy przeprowadzić dla poszczególnych rodzajów robót: 
 
Przy odbiorze naleŜy sprawdzić: 
• zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową i fabryczna montowanych  
  urządzeń. 
• Ilość wykonywanych robót. 
• DroŜność przewodów i szczelność przewodów i połączeń. 
• Jakość wbudowanych materiałów. 
• Zgodności z normami i projektem wyniki badań i pomiarów przewidziane dla 
rodzajów robót. 
• Zgodności pompowania pomp z załączoną w DTR charakterystyką.   
RozróŜnia się dwa rodzaje odbioru, wynikające z technologii i organizacji prowadzenia 
budowy, a mianowicie: 
• odbiory częściowe, 
• odbiory końcowe. 
 
8.1. Odbiór techniczny częściowy. 
Odbiorem objęte są poszczególne fazy robót podlegające zakryciu przed całkowitym 
zakończeniem budowy. Poza tym mogą to być fragmenty robót lub zakończone 
elementy budowy, co do których Inwestor zgłosił zastrzeŜenie częściowego odbioru. 
Odbiór ten powinien być dokonany komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru 
inwestycyjnego, kierownika budowy oraz przedstawiciela uŜytkownika. Odbiór ten 
powinien być potwierdzony protokółem Komisji, z podaniem ewentualnych usterek i 
terminu ich usunięcia. 
Zakres odbioru częściowego obejmuje: 

1.   Sprawdzenie zgodności wykonanej przepompowni i odcinków rurociągów z  
      Dokumentacją Projektową, w tym w szczególności zastosowania materiałów. 
2.   Sprawdzenie prawidłowości montaŜu urządzeń i odcinków przewodu, a w    
      szczególności zachowania kierunków, spadków, połączeń, zmian kierunku. 
3.   Sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń, wpustów i innych elementów. 
4.   Przeprowadzenie próby szczelności na eksfiltrację i infiltrację. 

 
8.2. Odbiór techniczny końcowy. 
Odbiorem tym objęty jest pełny zakres robót przepompowni po całkowitym 
zakończeniu robót, przed przekazaniem przepompowni do eksploatacji. Przy odbiorze 
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końcowym naleŜy przedłoŜyć Komisji dokumenty zgodnie z obowiązującymi w tym 
względzie zarządzeniami: 
• inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanej przepompowni, 
• świadectwa jakości wybudowanych materiałów, 
• protokoły droŜności i instalacji technologicznej, 
 
Ponadto czynności odbioru końcowego polegają na: 
 

1.   Sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzeniu zrealizowania    
       zawartych w nich postanowień, usunięć usterek i innych niedomagań. 
2.   Sprawdzeniu aktualności sporządzenia dokumentacji technicznej   

            powykonawczej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 
3.   Sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamontowania    
       wszystkich urządzeń. 

 
Odbiór końcowy powinien być dokonany w obecności przedstawicieli wykonawcy, 
nadzoru inwestycyjnego i uŜytkownika oraz potwierdzony właściwymi protokółami. 
JeŜeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub teŜ ujawniły się 
jakieś usterki, naleŜy je uwzględnić w protokole, podając jednocześnie termin ich 
usunięcia. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne wymagania. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji ST 00.00 
„Wymagania ogólne” poz. 9. 
 
9.2. Płatność 

Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem robót, oceną jakości uŜytych 
materiałów, oceną jakości wykonanych robót. NaleŜy wykonać zakres robót 
wymieniony w tomie IV . 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 
• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie 
• zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie 
• pokonanie przeszkód terenowych (ogradzanie, karczowanie pni drzewa itp.) 
• dostarczenie materiałów 
• wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu, 
• przygotowanie podłoŜa rodzimego lub podsypki z piasku 
• ułoŜenie rur wraz z uzbrojeniem 
• wykonanie połączeń spawanych, kołnierzowych, zgrzewanych, łączonych na 
uszczelkę 
• montaŜ przepompowni wraz z urządzeniami towarzyszącymi 
• przeprowadzenie próby szczelności płukania, dezynfekcji 
• wykonanie robót niwelacyjnych wraz z nasadzeniami 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
• oznakowanie uzbrojenia 
• inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, Zeszyt 3, 
Wymagania Techniczne Cobrti Instal 2001 
PN-71/B-02863 PrzeciwpoŜarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa zewnętrzna 
oraz rozmieszczenie hydrantów zewnętrznych. Wymagania. 
BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze"  
 
 
11. UWAGI KOŃCOWE 

Wszelkie prace wykonywać naleŜy w oparciu o „Warunki techniczne wykonania 
i odbioru robót cz. I i II”, rozporządzeniem MB i PMB z dn. 28.03.1972 r. w sprawie 
BHP przy wykonawstwie robót budowlano-montaŜowych (Dz. U .Nr 13, poz. (3 z dnia 
10.04.1972). 
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ST - 06. PRZEPOMPOWNIE – INSTALACJE ELEKTRYCZNE.  
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot St. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z instalacjami elektrycznymi przepompowni. 
Przedmiotem wykonania są roboty związane z montaŜem i instalacją szaf 
zasilająco-sterowniczych, aparatury kontrolno-pomiarowej, kabli. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
związanych z dostawą i montaŜem szaf zasilająco-sterowniczych aparatury 
kontrolno-pomiarowej i kabli zgodnie z Dokumentacją Projektowa, opisami 
technicznymi, rysunkami w ramach budowy przepompowni aglomeracji 
samborowo. 
Zakres robót, rodzaje i ilości podane są w kosztorysie ofertowym.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i obowiązującymi 
normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskania i składowania podano w ST 
00.00 – „Wymagania ogólne” – pkt. 2. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN 
przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone 
przez producenta w taki dokument. 
Inne materiały powinny być wyposaŜone w takie dokumenty na Ŝyczenie InŜyniera. 
 
2.2 Urządzenia 
Materiałami stosowanym przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji 
ST są: 
Pompownie ścieków – główne: 
- Sterownica SPM2-D1-Z 
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Przepompownie przydomowe 
- Sterownica SPX-J / IP55 / 
 
2.3. Kable 
Kabla przez prądy robocze i zwarciowe wg zarządzenia MGiE  oraz powinien spełniać 
wymagania skuteczności zerowania w instalacjach zerowanych wg zarządzenia Ministra 
Przemysłu  
Bębny z kablami naleŜy przechowywać w pomieszczeniach pokrytych dachem Przy 
budowie linii kablowych naleŜy stosować kable uzgodnione z zakładem energetycznym 
oraz zgodne z dokumentacją projektową. 
JeŜeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach 
elektroenergetycznych naleŜy stosować następujące typy kabli: 
− YAKY ,YKY, YDY wg PN-76/E-90301 [7] o napięciu znamionowym do 1 kV, 
Przekrój Ŝył kabli powinien być dobrany w zaleŜności od dopuszczalnego spadku 
napięcia i dopuszczalnej temperatury nagrzania, na utwardzonym podłoŜu. 
2.4. Piasek 
Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-
04 [16]. 
2.5. Folia 
Folię naleŜy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca 
się stosowanie folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 
mm, gat. I. Dla ochrony kabli o napięciu znamionowym do 1 kV naleŜy stosować folię 
koloru niebieskiego.  
Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułoŜone kable, lecz nie węŜsza  
niŜ 20 cm.Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03 
 
2.6.Fundamenty prefabrykowane 

Pod słupy oświetleniowe zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych 
według ustaleń dokumentacji projektowej. Ogólne wymagania dotyczące fundamentów 
konstrukcji określone są w PN-80/B-03322. 
W zaleŜności od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych 
naleŜy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeń 
przed korozją konstrukcji betonowych”.Składowanie prefabrykatów powinno odbywać 
się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłoŜu na przekładkach z drewna 
sosnowego. 
2.7. Przepusty kablowe 
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw 
sztucznych lub stali, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie 
łuku elektrycznego. 
Rury uŜywane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił 
ściskających, z jakimi naleŜy liczyć się w miejscu ich ułoŜenia. Wnętrza ścianek 
powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla 
ułatwienia przesuwania się kabli. 
Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur stalowych lub rur z polichlorku winylu 
(PCW) o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niŜ 90 mm. 
Rury stalowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/H-74219, a rury PCW 
normy PN-80/89205 [11]. 
Rury na przepusty kablowe naleŜy przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach 
zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. 
. 
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2.8.Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa 

 Tabliczkę bezpiecznikowo-zaciskową naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją     
projektową. Powinna ona posiadać odpowiednią ilość podstaw bezpiecznikowych 
25 A oraz cztery lub pięć zacisków przystosowanych do podłączenia dwóch Ŝył 
kabla o przekroju do  
50 mm2. 

 
Materiały do wykonania w/w robót związanych z instalacjami elektrycznymi 
stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisami technicznymi i rysunkami. 
Dostawa materiałów przeznaczonych do robót montaŜowych powinna nastąpić 
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk 
na placu budowy. Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów, 
pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, powinny takŜe zabezpieczać 
materiały od zewnętrznych wpływów atmosferycznych, a w razie potrzeby 
umoŜliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności. Place i 
magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu 
zmechanizowanego) stosowanych do robót powinny być wyznaczone na terenie 
odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i 
usytuowane w sposób ułatwiający rozładunek, załadunek i ewentualnie montaŜ 
wymienionych przedmiotów. 
W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być 
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska. 
Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np.: 
aparaty, kable, urządzenia prefabrykowane itp., naleŜy dostarczać wraz ze 
świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami wewnętrznego 
odbioru technicznego (w przypadku urządzeń prefabrykowanych). Przy odbiorze 
materiałów naleŜy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami 
dostawy. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 3. 
3.2. Sprzęt. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez InŜyniera. 
Roboty elektroenergetyczne mogą być wykonywane ręcznie lub przy uŜyciu sprzętu 
mechanicznego zaakceptowanego przez InŜyniera. Przy mechanicznym 
wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym 
technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robót. 
Roboty ziemne wykonywane w pobliŜu istniejących urządzeń podziemnych winny 
być wykonywane ręcznie. 
Roboty montaŜowe prowadzone będą przy uŜyciu następującego sprzętu 
mechanicznego: 
• Ŝuraw samochodowy do 4 Mg 
• spawarka elektryczna transformatorowa 
• elektronarzędzia 
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4. TRANSPORT 
Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewoŜone dowolnymi 
środkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów 
długich naleŜy stosować przyczepy dłuŜycowe, a materiały wysokie naleŜy 
zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem oraz przesuwaniem/ 
W czasie transportu i przechowywania materiałów elektroenergetycznych naleŜy 
zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych urządzeń, 
zastrzeŜonych przez producenta. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury 
elektrycznej i urządzeń rozdzielczych naleŜy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w 
szczególności: transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi 
drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę i urządzenia ostroŜnie 
załadowywać i zdejmować, nie naraŜając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia 
powłok. 
W czasie transportu końce wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone 
przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska. 
Środki transportu przewidziane do stosowania: 
• samochód dostawczy do 0,9 Mg 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania 
ogólne” – pkt. 5. 
5.2      Wymagania szczególne. 
 
5.2.1 Połączenia elektryczne przewodów. 
 
- powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i 

podkładek metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie 
oczyszczone i wygładzone, 

- zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową 
ogniową lub galwaniczną naleŜy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i 
szlifować pastą polerską 

- powierzchnie zestyków naleŜy zabezpieczyć przed korozją wazeliną 
bezkwasową 

- połączenia naleŜy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w 
projekcie technicznym. Szyny o szerokości większej od 120 mm zaleca się 
łączyć przez spawanie 

- śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą 
metaliczną 

- połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywać za 
pomocą spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi naleŜy 
zabezpieczyć przed korozją, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub 
owinięcie taśmą. 

5.2.2 Połączenia elektryczne kabli i przewodów. 
 
- Ŝyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia: 

proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków 
śrubowych; oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt; oczko 
o średnicy wewnętrznej większej ok. 0,5 mm od średnicy gwintu naleŜy wyginać 
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w prawo; sprasowane końce Ŝył przystosowane do podłączania pod śrubę z 
kocówką kablową, końcówkę łączy się z przewodem przez lutowanie lub 
zaprasowanie z końcówką kablową do lutowania 

- Ŝyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia: proste lub oczkowe, stosowane do 
przewodów mieszanych, z końcem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i 
pocynowanym, takie zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku, gdy zaciski 
nie pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki; z końcówką kablową 
podłączane pod śrubę; końcówkę montuje się przez prasowanie, lutowanie, lub 
spawanie; 

- z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie 
5.2.3 Śruby i wkręty w połączeniach 

- śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, 
aby po skręceniu połączenia wystawały co najmniej na wysokość 2-6 zwojów. 
Nie dotyczy to śrub dostarczanych przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli 
zostanie zachowana wysokość śruby ok. 2-3 mm, wystającej poza nakrętkę. 
5.2.4 Przyłączanie do gniazd bezpiecznikowych 

- w gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający naleŜy połączyć z 
szyną gniazda (śrubą stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem w 
oprawach oświetleniowych i podobnym osprzęcie przewód fazowy lub „+”- 
naleŜy łączyć ze stykiem wewnętrznym a przewód neutralny lub „-„ z gwintem 
(oprawką). 
5.2.5 Prace spawalnicze 

- prace spawalnicze naleŜy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić elementów 
izolacyjnych, aparatów i przewodów odpryskami roztopionego metalu. 

- prace spawalnicze naleŜy wykonywać w odległości bezpiecznej od aparatów i 
urządzeń zawierających olej lub odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia i 
aparaty. 
5.3 MontaŜ urządzeń rozdzielczych, oszynowania i osprzętu 

 
- przed przystąpieniem do montaŜu szaf zasilająco-sterowniczych naleŜy 

sprawdzić poprawność wykonania kanałów kablowych, przepustów szynowych, 
wypoziomowanie ram nośnych pod szafami 

- montaŜ urządzeń rozdzielczych przeprowadzić naleŜy zgodnie z odpowiednimi 
instrukcjami montaŜu tych urządzeń 

- kable naleŜy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy 
dostęp 

- odgałęzienia od szyn głównych i podłączenia szyn do aparatów nie powinny 
powodować niedopuszczalnych naciągów i napręŜeń 

- w szynach zbiorczych sztywnych stosować odpowiednie kompensatory 
- dla podłączenia szyn i kabli naleŜy stosować standardowe śruby z gwintem 

metrycznym i z łbem sześciokątnym 
- najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne naleŜy zachować zgodnie z 

przepisami 
        5.3.1. MontaŜ fundamentów prefabrykowanych 

MontaŜ fundamentów naleŜy wykonać zgodnie z wytycznymi montaŜu dla 
konkretnego fundamentu. Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu 
na 10 cm warstwie betonu B 10 lub zagęszczonego Ŝwiru. Przed jego zasypaniem 
naleŜy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego 
ścianek i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca. 
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Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu naleŜy 
wykonać z  
z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia 2 cm. Ustawienie fundamentu w 
planie powinno być wykonane z dokładnością 10 cm. 
 
II i III strefy wiatrowej.  

 
5.4  MontaŜ kabli  
 
5.4.1 Wyznaczenie tras linii kablowych 
 
Wyznaczenie tras linii kablowych naleŜy wykonać przez słuŜby geodezyjne na 
podstawie projektu technicznego linii kablowych oraz map geodezyjnych z 
naniesionymi budowlami i uzbrojeniem terenu. Wytyczenie tras przebiegu kabli 
wykona Wykonawca zadania. 
5.4.2 Układanie kabli w ziemi. 
 
Kable naleŜy układać na głębokości 70 cm na 10 cm podsypce z piasku. Po ułoŜeniu 
kabla na podsypce piaskowej naleŜy go najpierw zasypać warstwą piasku o grubości 
10 cm a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości 15 cm. Tak przysypany 
kabel naleŜy przykryć na całej długości trasy folią w kolorze niebieskim o grubości 
minimalnej 0,5 mm. Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała kable, ale 
nie mniej niŜ 20 cm. 
Kabel powinien być układany w rowie linią falistą aby długość kabla była większa 
od długości wykopu o 1 do 3%. Ponadto naleŜy pamiętać o pozostawieniu zapasów 
kabla po około 1 m przy wejściach do złącz kablowych, szaf zasilających i urządzeń 
technologicznych w obiektach kubaturowych. 
Kable układać jedno i wielowarstwowo w zaleŜności od ilości kabli w rowie. 
Szerokość i głębokość rowu naleŜy dopasować do ilości kabli i ilości warstw. 
Zgodnie z normą PN-76/E-05125 naleŜy przestrzegać minimalnych odległości w 
rowie pomiędzy układanymi kablami: zasilającymi, sterowniczymi i pomiarowymi. 
Kable sterownicze i pomiarowe przy układaniu warstwowym powinny znajdować 
się poniŜej kabli zasilających na napięcie do 1 kV. Ponadto naleŜy je oddzielić 
przegrodą z cegły lub bloczków betonowych a odległość między kablami musi 
wynosić min 15 cm. Głębokość rowu w takim przypadku musi być powiększona o 
ilość warstw w wykopie. 
 W miejscach skrzyŜowań kabli z rurociągami podziemnymi (gazociąg, sieć 
centralnego ogrzewania) naleŜy stosować rury osłonowe stalowe a kable powinny 
być układane nad rurociągami. JeŜeli kable będą układane pod rurociągiem, to 
miejsce skrzyŜowania naleŜy oznaczyć przez ułoŜenie nad rurociągiem folii z 
tworzywa sztucznego. 
W miejscach skrzyŜowań kabla z drogami utwardzonymi oraz pozostałym 
uzbrojeniem terenu stosować rury grubościenne z PVC. Długość ochrony kabla w 
takich przypadkach musi się równać długości skrzyŜowania z dodaniem co najmniej  
50 cm z kaŜdej strony (dla drogi wraz z krawęŜnikami). Po wprowadzeniu kabla 
uszczelnić przepust z obydwu stron. W miejscach skrzyŜowań kabli miedzy sobą 
naleŜy przestrzegać zasady, Ŝe linia o wyŜszym napięciu jest ułoŜona głębiej niŜ 
linia o niŜszym napięciu. 
Całość robót wykonać zgodnie z normą Pn-76/E-05125. 
5.4.3 Oznaczenia kabli. 
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Na całej długości kable zaopatrzyć w trwałe oznaczniki identyfikacyjne z opisem 
linii kablowej. Napisy na oznaczniku powinny zawierać: 
- symbol i numer ewidencyjny linii 
- symbol kabla 
- znak uŜytkownika kabla (moŜna zrezygnować jeŜeli jest jeden uŜytkownik) 
- znak fazy w przypadku kabli jednoŜyłowych 
- rok ułoŜenia kabla. 
-  
Oznaczenia powinny być rozmieszczone w następujących miejscach: 
- na początku i na końcu linii kablowej 
- w miejscach charakterystycznych takich jak: wejścia i wyjścia do przepustów, 

skrzyŜowań  
- co 10 m na prostych odcinkach kabli. 
5.4.4 Oznaczenia trasy kabli. 
 
Oprócz oznakowania kabla wymagane jest równieŜ oznakowanie trasy linii 
kablowej. 
Oznakowanie takie powinny być umieszczone: 
- na początku i na końcu trasy 
- w miejscach zmian kierunku trasy 
- co 100 m na prostych odcinkach trasy 

 
Oznakowanie naleŜy wykonać na słupkach betonowych wkopanych w ziemię lub na 
tabliczkach umieszczonych w miejscu kabla do budynku. 
5.5 Próby montaŜowe 
 
Po zakończeniu robót elektrycznych w obiektach, przed ich odbiorem Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montaŜowych, tj. technicznego 
sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i 
próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, rozdzielnic i urządzeń. 

 
6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 
6. 
Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w 
zakresie 
- zgodności z dokumentacja i przepisami 
- poprawnego montaŜu 
- kompletności wyposaŜenia 
- poprawności oznaczenia 
- braku widocznych uszkodzeń 
- naleŜytego stanu izolacji 
- skuteczności ochrony od poraŜeń 
 

6.1. Kontrola jakości materiałów 
 
Urządzenia, szafy zasilająco-sterownicze, aparaty kontrolno-pomiarowe, kable i 
przewody elektroenergetyczne, kable pomiarowe powinny posiadać atest fabryczny lub 
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świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, 
gwarancje i DTR. 
6.2. Kontrola i badania w trakcie robót. 
 

- sprawdzenie i badanie przewodów i kabli pomiarowych po ułoŜeniu 
- wykonania i montaŜ konstrukcji pod rozdzielnice 
- ustawienia rozdzielnic 
- zgodności wykonania i montaŜu połączeń 
- prawidłowości montaŜu aparatury 

6.3. Badania i pomiary pomontaŜowe po zakończeniu robót naleŜy wykonać: 
 

- próby napięciowe i badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, 
- zachowania ciągłości Ŝył roboczych 
- pomiary rezystancji uziomów i napięć raŜenia 
- skuteczności ochrony od poraŜeń 
- sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodów 1 fazowych nn 
- sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji 
- badanie linii sterowniczych 
- badanie linii pomiarowych 
- sprawdzenie stanu izolacji induktorem 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
Jednostką obmiaru jest kpl. – komplet robót elektrycznych obiektu według w/w 
specyfikacji ST. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.8. Przy 
odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
-Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót, 
-Dziennik Budowy, 
-Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 
wykonywania robót, 
-Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
-Protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 
-Protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montaŜowych, 
-Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 
-Dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń 
-Dokumentacja Techniczno Ruchowa urządzeń. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 
9. 
9.2. Płatności. 
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Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w 
p. 1.3. niniejszej ST w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz 
oceną jakości robót i oceną jakości uŜytych materiałów. 
 
Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 

- zakup kompletu materiałów i urządzeń (aparatura, osprzęt elektryczny, 
materiały elektryczne instalacyjne, kable, przewody, osprzęt drobny, armatura 
obiektowa) oraz wszystkich prefabrykatów takich jak: szafy, tablice, skrzynki, 
stojaki, kasety itp. (kompletnie wyposaŜonych, pomalowanych i oznakowanych) 
wynikających z opracowanej dokumentacji technicznej poza elementami 
stanowiącymi wyposaŜenie urządzeń technologicznych (te elementy będą 
uwzględnione w cenie urządzeń technologicznych), 

- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania wykonania robót 
montaŜowych 

- roboty przygotowawcze i trasowanie 
- wykonanie podłączenia urządzeń 
- przygotowanie podłoŜa, uchwytów, konstrukcji itp. 
- przygotowanie i zainstalowanie narzędzi montaŜowych i ich bieŜącą 

konserwację 
- wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnic 

skrzynkowych 
- montaŜ drobnych konstrukcji wsporczych i nośnych 
- wypoziomowanie i umocowanie aparatów 
- zarobienie końcówek przewodów 
- spawanie dodatkowych króćców i kołnierzy 
- montaŜ złączy na przewodach instalacyjnych 
- wybór lokalizacji i umiejscowienie czujników, mierników, przetworników z 

punktu widzenia łatwego dostępu dla obsługi, moŜliwości demontaŜu i 
prawidłowej pracy oraz właściwego zamocowania do elementów wsporczych 

- sprawdzenie przewodów sygnałowych elektrycznych w zakresie: rezystancji 
izolacji i ciągłości Ŝył, zgodności oznakowania z adresami podanymi w 
projekcie, wyprowadzenie końców do zacisków 

- sprawdzenie przewodów sygnałowych-nieelektrycznych w zakresie: 
odpowiednich spadków, moŜliwości odpowietrzeń i odwodnień, doboru 
przekroju, odległości od ośrodków o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej 
temperaturze, droŜności i szczelności 

- montaŜ szafy sterownicze i instalacji przeciwporaŜeniowej 
- wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań (w tym 

badanie linii, badanie obwodów elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia 
ochronnego, badanie i pomiar skuteczności zerowania), 

- montaŜ i demontaŜ drabin i rusztowań niezbędnych do wykonania robót, 
- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych 
- próby montaŜowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, o ile jest to 

moŜliwe i sprawdzenie funkcjonalności układu 
- prace porządkowe. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-IEC 60364-1  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,          
                                    przedmiot i wymagania podstawowe. 
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PN-IEC 60050-826 Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w  
                                    obiektach budowlanych. 
PN-IEC 60364-3  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie  
                                    ogólnych charakterystyk. 
PN-IEC 60364-4-41  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa. 
PN-IEC 60364-4-42  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

zapewniania bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami 
oddziaływania cieplnego. 

PN-IEC 60364-4-43  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem    
przetęŜeniowym. 

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
 zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami.   
Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi   
przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach  
wysokiego napięcia. 

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

PN-IEC 60364-4-46  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
zapewniania bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

PN-IEC 603-4-47  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony  
zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki  
ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym. 

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
zapewniania bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony  
zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem  
przetęŜeniowym. 

PN-IEC 60364—481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony  
przeciwporaŜeniowej w zaleŜności od wpływów zewnętrznych. 

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w  
zaleŜności od wpływów zewnętrznych. Ochrona  
przeciwpoŜarowa. 

PN-IEC 60364-5-51  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ  
wyposaŜenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-52  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
                                    Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ObciąŜalność 

prądowa długotrwała przewodów. 
PN-IEC 60364-5-53  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ  

wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 
PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 

wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. 

PN-IEC 60364-5-54  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ  
wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
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PN-IEC 60364-5-56  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ  
wyposaŜenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

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

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania  
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na  
terenie budowy i rozbiórki. 

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania  
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania  
dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych. 

PN-90/E-05023  Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. 
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu  

widzenia ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym. 
PN 92/E-05009/56  Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 
PN-93/E-05009  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Komplet. 
PN-88/E-04300  Badania techniczne przy odbiorach 
PN-76/E-90301  Linie elektroenergetyczne prowadzone w kanałach kablowych                         
                                    oraz w ziemi. 
PN-76/E9-05125  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.  
                                   Projektowanie i budowa 
PN-76/E-90301  Kable elektroenergetyczne  o izolacji z tworzyw  
                                   termoplastycznych i powłoce poliwinylowej na napięcie   
                                   znamionowe 0.6/1 kV. 
BN-73/3725-16  Znakowanie kabli, przewodów i Ŝył (analogia). 
PN-91/M-42020  Automatyka i pomiary przemysłowe. Urządzenia. Ogólne  
                                   wymagania i badania. 
PN-86/E-08120  Elektryczne przyrządy pomiarowe. Wymagania i badania  
                                   dotyczące bezpieczeństwa. 
PN-85/M-42057  Automatyka i pomiary przemysłowe> Przetworniki pomiarowe 

wielkości nieelektrycznych. Badania. 
PN-88/M-42010  Automatyka i pomiar przemysłowe. Siłowniki elektryczne.  
                                   Wymiary elementów przyłączeniowych. 
PN-92/M-4201  Automatyka i pomiar przemysłowe. Siłowniki elektryczne.  
                                    Ogólne wymagania i badania. 
PN-82/M-42012  Automatyka i pomiar przemysłowe. Sterowniki bezstykowe do  
                                   układów regulacji i sterowania. Ogólne wymagania i badania. 
PN-82/M-42017  Urządzenia sterownicze i serwomechanizmy elektryczne. Ogólne 

wymagania i badania. 
PN-91/M-42029  Urządzenia elektryczne. Ogólne wymagania i badania. 
PN-82/M-42050  Automatyka przemysłowa. Regulatory o bezpośrednim działaniu 

 ciągłym. Ogólne wymagania i badania. 
PN-86/M-42056  Automatyka przemysłowa. Regulatory elektryczne o działaniu  

nieciągłym. Wymagania i badania. 
PN-84/M-42066  Automatyka i pomiary przemysłowe. Zawory  
                                    elektromagnetyczne. Ogólne wymagania i badania. 
PN-93/M-42070/01  Automatyka i pomiary przemysłowe. Regulatory z sygnałami  

analogowymi. Metody badań pełnych. 
PN-93/M-42071/01  Automatyka i pomiary przemysłowe. Urządzenia z analogowymi  

wejściami i dwu lub wielostanowymi wyjściami. Wytyczne  
dotyczące badań pełnych. 
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PN-89/M-42085  Roboty przemysłowe. Interfejsy. Wymagania techniczne. 
PN-81/M-42009  Automatyka i pomiary przemysłowe. Pakowanie,  
                                   przechowywanie i transport urządzeń. Ogólne wymagania. 
                                   Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- 

MontaŜowych. Instalacje elektryczne. 
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     ST- 07 TECHNOLOGIA. 
1. WSTĘP 
1.2. Przedmiot S.T. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót technicznych w obiektach związanych z projektem 
remontu kraty mechanicznej oczyszczalni ścieków Samborowo   w ramach projektu 
kanalizacja sanitarna aglomeracji Samborowo 

 Przedmiotem wykonania są roboty technologiczne związane z montaŜem urządzeń, 
rurociągów, armatury wraz z robotami towarzyszącymi.  

 
1.3. Zakres stosowania S.T. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.4. Zakres robót S.T. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonaniu instalacji technologicznych przepompowni ścieków zgodnie z 
dokumentacją projektową – opis techniczny i rysunki. 
 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i ST zawartymi w ST WO.00.00. 
„Wymagania ogólne”. 
1.6. Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca 
wykona roboty zgodnie z poleceniami InŜyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Rodzaje stosowanych materiałów 
Materiały do wykonania robót instalacyjnych oraz urządzeń naleŜy stosować 
zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami. Materiały 
podstawowe to: 
- Rury polietylenowe PE 
- Rury polietylenowe PEHD 
- Kształtki PE  
- Rury ze stali kwasoodpornej OH18N9.  
- Kształtki ze stali kwasoodpornej OH18N9. 
- Zawory przelotowe kołnierzowe 
- Zasuwy noŜowe międzykołnierzowe 
- Tuleje kołnierzowe ze stali kwasoodpornej OH18N9 
- kołnierze 
- krata 

 
2.2 Wymogi ogólne dotyczące materiałów 
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać 
Polskim Normom i Normom BranŜowym, a w razie ich braku powinny mieć 
decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. W tych wypadkach, kiedy 
spełnienie wymagań normy – szczególnie dotyczy to urządzeń importowanych – 
moŜe być dokonane w inny sposób niŜ podano to w normie, naleŜy uzyskać 
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kaŜdorazowo zgodę na odstępstwo od normy, ewentualnie, jeśli dotyczy to 
rozwiązanie powtarzającego się w serii wyrobów, uzyskać dla tego rozwiązania 
aprobatę techniczną. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i od 
wewnątrz, bez widocznych wŜerów i ubytków spowodowanych korozją lub 
uszkodzeniami. Rury te naleŜy na budowie składować na oddzielnych regałach pod 
wiatą, a w przypadku magazynowania przez krótki czas w oddzielnych stosach. 
Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Przed 
zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy: 

• Na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia; 
w przypadku wątpliwych naleŜy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca 
przemyć naftą 

• Wrzeciona zasuw lub zaworów nie są skrzywione, przy ręcznym obracaniu 
pokrętła, zawieradło (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje 
połoŜenie 

• Armatura jest wewnątrz czysta, a zawieradło dochodzi do połoŜenia 
zamknięcia  

• Uszczelnienie dławic odpowiada przewidywanym warunkom pracy 
 

Armaturę naleŜy składować w magazynach zamkniętych.. Części obrobione 
armatury powinny być zabezpieczone przed korozją tłuszczami technicznymi. 
Otwory armatury dostarczonej na budowę bez indywidualnego opakowania 
powinny być zaślepione. Armatura specjalna, powinna być dostarczona w 
skrzyniach lub oklatkowana łatami drewnianymi, a spręŜyny i nie pokryte farbą 
powierzchnie, powinny być dostarczone w skrzyniach lub oklatkowane łatami 
drewnianymi, spręŜyny i nie pokryte farbą powierzchnie, powinny być 
zabezpieczone tłuszczem (wazelina techniczna). 
 

2.3 Wymogi techniczne dotyczące urządzeń 
Urządzenia dostarczone na budowę powinny posiadać dokumentację techniczno-
ruchową. Krata powinno mieć trwale przymocowaną tabliczkę znamionową  z 
blachy, posiadającą: 
- nazwę producenta 
- charakterystykę techniczną urządzenia 
- datę produkcji i numer kolejny wyrobu 
- znak kontroli technicznej 
Armatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadać wymaganiom odpowiednich 
norm, a z ich braku warunkom technicznym. 
Armatura pomiarowa powinna mieć waŜne cechy legalizacyjne. 
3. SPRZĘT 
Roboty związane z wykonaniem instalacji technologicznych będą prowadzone z 
wykorzystaniem instalacji technologicznych będą prowadzone przy uŜyciu 
następującego sprzętu i narzędzi: 
- zgrzewarka do zgrzewów czołowych 
- zgrzewarka do połączeń elektrooporowych 
- Ŝuraw samochodowy 

 
4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów naleŜy stosować: 
- samochód dostawczy 
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- samochód skrzyniowy 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne warunki wykonania 
Całość robót naleŜy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych część II- Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” zgodnie z Polskimi Normami oraz poniŜszymi uwagami. 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy sprawdzić koordynację branŜową oraz 
zgodność warunków montaŜu z wykonanymi robotami konstrukcyjnymi i 
branŜowymi. 
 
5.1.1. MontaŜ rurociągów 
 
5.1.1.1  Połączenia kołnierzowe 
Kołnierze powinny być dostarczone na budowę jako walcowane z szyjką, z 
przyspawanym króćcem z rury stalowej lub luŜne. Oś rury powinna być prostopadła 
do płaszczyzny kołnierza. 
Kołnierz naleŜy przyspawać do króćca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym 
powierzchnia spoiny powinna być czysta i w razie potrzeby oszlifowana w 
płaszczyźnie kołnierza tak, aby nierówności spoiny nie wystawały ponad stykową 
powierzchnię kołnierza. 
Średnice wewnętrzne uszczelek powinny być większe o 3-5 mm od wewnętrznej 
średnicy przewodu lub armatury, a ich zewnętrzna średnica powinna zapewniać 
dotyk obwodu uszczelki do śrub. 
Przy połączeniach kołnierzowych śruby przeciwległe naleŜy dokręcać parami 
równomiernie na całym obwodzie. Gwintowany rdzeń śruby powinien wystawać 
ponad nakrętkę na wysokość równą średnicy śrub, nie więcej jednak niŜ 25 mm. 
W czasie wykonywania połączeń kołnierzowych nie wolno: 
-dociągać śrubami połączeń mających po załoŜeniu uszczelki luz początkowy 
przekraczający 2 mm, z wyjątkiem przypadków, gdy wymagają tego względy 
kompensacji wydłuŜeń,  
-pozostawiać śruby niedokręcone,  
-pozostawiać w kołnierzach śruby montaŜowe. 
Połączeń kołnierzowych nie wolno stosować na łukach. Prosty odcinek przewodu 
między kołnierzem i początkiem łuku powinien wynosić dla przewodów: przy 
średnicy do 100 mm - 100  mm od 125 do 200 mm -250mm. 
Do łączenia rur stalowych z armaturą i urządzeniami naleŜy stosować kołnierze 
stalowe, z uwzględnieniem ciśnienia występującego w przewodzie lub urządzeniu: 
do przewodów o ciśnieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa kołnierze przyspawane- 
okrągłe, do przewodów o ciśnieniu roboczym 1,6 – 10,0 MPa kołnierze 
przyspawane okrągłe z szyjką. 
Niedopuszczalne jest stosowanie luźnych kołnierzy na wywijanych obrzeŜach rur. 
Do połączeń kołnierzowych naleŜy stosować uszczelki: 
-gumowe niezbrojone przy wodzie i cieczach nie agresywnych oraz przy gazach 
odoliwionych o temperaturze nieprzekraczającej 60oC i o ciśnieniu do 0.6 MPa,  
 
5.1.1.2  Połączenia zgrzewane 
Rury z PE mogą być łączone z elementami wykonanymi z innych materiałów. 
MoŜliwe jest łączenie rur z PE z elementami wykonanych z takich materiałów jak 
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np.: Ŝeliwo, stal, PVC. Podstawowe stosowane sposoby połączeń rur PE i PP 
wymieniono niŜej: 
- zgrzewanie doczołowe 
- zgrzewanie z zastosowaniem złącz elektrooporowych 
Ponadto są stosowane równieŜ połączenia (szczególnie dla mniejszych średnic): 
- na złączki zaciskowe, 
- kołnierzowe (z wykorzystaniem tulei kołnierzowych), - zgrzewane mufowe, 
- spawane 
Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich 
szczelność przy ciśnieniu roboczym oraz próbnym. 
Szczegółowe warunki montaŜu róŜnych rodzajów złącz są podawane przez 
producentów wyrobów z tworzyw sztucznych. Przy wykonywaniu połączeń, naleŜy 
przestrzegać zalecanych przez nich wymagań i wskazówek. Ponadto, naleŜy 
uwzględnić uwagi i wymagania podane niŜej. 
W praktyce najczęściej stosuje się połączenia zgrzewane czołowo i zgrzewane z 
zastosowaniem złącz elektrooporowych. Zgrzewanie jest procesem, w trakcie, 
którego materiał dwu łączonych powierzchni rur powinien przenikać się pod 
wpływem wysokiej temperatury i docisku, tworząc jednolitą strukturę w miejscu 
połączenia. Ten sposób jest stosowany do łączenia prostych odcinków rur i 
odcinków rur z kształtkami umoŜliwiającymi połączenia kołnierzowe. 
Przeprowadzenie zgrzewania wymaga spełnienia szeregu warunków i zachowania 
właściwych parametrów procesu zalecanych przez danego producenta rur. 
Przy zgrzewaniu doczołowym wymaga się przede wszystkim, aby: 
- zgrzewane rury miały tę samą średnicę i te same grubości ścianek – rury były 

ustawione współosiowo 
- końcówki łączonych rur były dokładnie wyrównane tuŜ przed zgrzewaniem 
- temperatura w czasie zgrzewania końców rur zawierała się w granicach 210-

220oC (PE) 
- czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury był moŜliwie 

krótki ze względu na duŜą wraŜliwość na utlenianie (PE) 
- siła docisku w czasie dogrzewania była bliska zeru 
- siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu była utrzymywana na 

stałym poziomie a w szczególności w temperaturze powyŜej 100oC kiedy 
zachodzi krystalizacja materiału, w związku z tym, chłodzenie złącza powinno 
odbywać się w sposób naturalny bez przyśpieszania. 

Inne parametry zgrzewania takie jak: 
- siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni – czas 

rozgrzewania, 
- czas dogrzewania, 
- czas zgrzewania i chłodzenia 
powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta. 
Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego 
naleŜy skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu 
wymiarów nadlewu (szerokości i grubości) i oszacowaniu wartości tych odchyleń. 
Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez 
danego producenta. 
Przy zgrzewaniu przy uŜyciu złącz elektrooporowych naleŜy przestrzegać, aby 
powierzchnie łączone powinny być gładkie i czyste (zeskrobana warstwa tlenku) a 
kształtki z przewodem grzejnym powinny być zapakowane aŜ do chwili ich uŜycia. 
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5.1.2  MontaŜ armatury 
Armaturę w instalacjach technologicznych naleŜy montować w miejscach 
dostępnych, umoŜliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację 
(powinien być zapewniony swobodny dostęp do pokręteł i dźwigni). 
Przed montaŜem naleŜy z armatury usunąć zanieczyszczenia, a w przypadkach 
specjalnych (urządzenia spręŜonego powietrza, tlenu itp.) równieŜ tłuszcz, 
zastosowany jako przejściowa ochrona antykorozyjna. NaleŜy usunąć z armatury 
zaślepienia. Po oczyszczeniu naleŜy sprawdzić, czy wrzeciono jest proste, korpus 
nieuszkodzony, a pokrętło daje się lekko obracać. 
Armaturę o masie przekraczającej 30 kg niezaleŜnie od średnicy przewodu naleŜy 
ustawiać na odpowiednich trwałych podparciach, niepozwalających na przeciąŜenie 
przewodów. 
Na przewodach poziomych armaturę naleŜy w miarę moŜliwości ustawić w takim 
połoŜeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leŜało w płaszczyźnie pionowej 
przechodzącej przez oś przewodu. 
Armaturę zaporową naleŜy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie był 
zgodny z kierunkiem ruchu czynniki w przewodzie. 
Gdy średnica armatury jest mniejsza od średnicy przewodu, w którym armatura ma 
być stosowana, wówczas długość odcinka przewodu między kołnierzem lub 
kielichem armatury a zwęŜką, nie moŜe być mniejsza niŜ 1,5 średnicy rury. 
 
5.1.3  MontaŜ urządzeń 
Do wykonania technologii stosować urządzenia podane w specyfikacji, urządzenia 
montować – zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techniczno-ruchowymi. 
Sito, przepływomierz elektromagnetyczny powinny mieć trwale przymocowaną 
tabliczkę znamionową z blachy, podającą: 
nazwę producenta, 
charakterystykę techniczną urządzenia, 
datę produkcji i numer kolejny wyrobu, 
znak kontroli technicznej 
Dostarczona na budowę aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. 
Aparatura pomiarowa powinna mieć waŜne cechy legalizacyjne. 

 
 
5.1.3.1. MontaŜ kraty. 
Kontener kraty montować i podłączyć do instalacji  wykonać naleŜy zgodnie z 
dokumentacją projektową i DTR. . 
Kontener powinien być instalowany w miejscach zapewniających: 
- dostęp konieczny do obsługi, 
- moŜliwość demontaŜu elementów składowych.  
 
PodłoŜe instalacji powinno być twarde, zmywalne i antypoślizgowe. 
Wytrzymałość podłoŜa winna być dostosowana do cięŜaru i punktów oparcia 
instalacji lub lokalnie wzmocniona. 
Kontener kraty musi być ustawiany zgodnie z wymogami  DTR 

 
5.1.4  Izolacje 

 
5.1.4.1 Izolacja ciepłochłonna 
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Izolacja musi być wykonana w taki sposób, aby moŜliwe było swobodne 
operowanie pokrętłami i dźwigniami zaworów. 
NaleŜy wykonać izolacje cieplne na rurociągach wskazanych w projekcie 
technicznym.  
 
5.1.5  Próba szczelności instalacji 
Próbie szczelności naleŜy poddać zamontowane rurociągi wraz z armaturą. 
Czynności przy wykonywaniu próby szczelności. 
- napełnienie instalacji wodą zimną 
- podłączenie pompy wytworzenia ciśnienia i utrzymania go przez 15 minut 
- sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń i dławic 
- uszczelnianie armatury 
 

5.2 Warunki szczegółowe realizacji. 
 

Warunki prac kraty winny być zgodne z dokumentacją projektową oraz 
obowiązującymi przepisami ochrony środowiska. 
Parametry techniczno eksploatacyjne podstawowych urządzeń nie gorsze od 
określonych dokumentacją i poniŜszą tabelą. Mechaniczna krata schodkowa : 
prześwit b=3 mm, szerokość uŜyteczna min 394 mm, , szerokość całkowita max. 
474 mm max spiętrzenie ścieków przed kratą 350 mm 
Wykonanie kraty ze stali nierdzewnej SS 2333, grubość lamin 3 mm, pokrywy 
boczne i górne ze stali nierdzewnej SS 304, grubość blach 1,5 mm 
Połączenia ruchome wszystkie połączenia ruchome powyŜej strefy zanurzenia w 
ściekach 
Próg kraty konstrukcja uniemoŜliwiająca zablokowanie przez Ŝwir, gruz, itp. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontroli jakości wykonywanych robót naleŜy dokonać poprzez porównanie 
wykonania robót w szczególności z dokumentacją projektową oraz zgodnością z 
warunkami technicznymi. 
NaleŜy przeprowadzić następujące badania: 
a) zgodność z dokumentacją projektową 
b) materiałów zgodnie z wymogami Polskich Norm (w tych wypadkach, kiedy 

spełnienie wymagań normy – szczególnie dotyczy to urządzeń importowanych – 
moŜe być dokonane w inny sposób niŜ podano to w normie, naleŜy uzyskać 
kaŜdorazowo zgodę na odstępstwo od normy, ewentualnie jeśli dotyczy to 
rozwiązania powtarzającego się w serii wyrobów uzyskać dla tego rozwiązania 
aprobatę techniczną) 

c) ułoŜenie przewodów: rzędnych ułoŜenia przewodów, odchylenia spadku, zmiana 
kierunku przewodów 

d) kontrola połączeń przewodów, szczelności przewodów 
e) grubość izolacji przewodów i urządzeń 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru wykonywanych robót są jednostki zgodne z charakterem robót 
i uwzględniające wszystkie roboty: szt., mb., kpl. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorowi robót podlega sprawdzenie: 
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- zgodności wykonania z dokumentacją projektową 
- długość przewodów 
- szczelność całych przewodów 
- połączeń spawanych, zgrzewanych, kołnierzowych 
- izolacji cieplnej 
- jakości uŜytych materiałów 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu naleŜy zgłaszać InŜynierowi z 
odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodować przestoju w realizacji 
pozostałych robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymienionych w p. 1.3. 
niniejszej ST. 
Płatności naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o 
wyniki pomiarów. Cena ryczałtowa wykonywanych robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze i trasowanie robót 
- wykonanie niezbędnych otworów montaŜowych 
- mocowanie śrub montaŜowych 
- zakup urządzeń i materiałów 
- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania 
- wykonanie robót montaŜowych urządzeń i osprzętu, armatury, kształtek, 

rurociągów i połączenie ich w odpowiednie ciągi technologiczne 
- montaŜ napędów i osłon wyposaŜenia urządzeń 
- wykonanie połączeń zgrzewanych, kołnierzowych 
- dopasowanie kołnierzy, kształtek, króćców do rur 
- materiały do połączeń kołnierzowych (uszczelki, śruby, podkładki, nakrętki) 
- izolacja cieplna 
- wykonanie prób szczelności 
- oczyszczenie urządzeń z ewentualnego brudu i smarów konserwujących 
- wykonanie prac rozruchowych  

 
10. WYMAGANIA W ZAKRESIE BHP 
Wszystkie roboty naleŜy wykonać przy łącznym rozpatrywaniu projektu branŜy 
technologicznej i pozostałych branŜ. Prace montaŜowe wykonywać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami z zakresu budownictwa, a w szczególności 
przestrzegać warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych. 
Przy wykonawstwie naleŜy przestrzegać przepisów BHP obowiązujących w 
budownictwie, a w szczególności podanych w: 
- Rozporządzeniu Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.1972 (Dz.U. Nr 

13/72) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych 

- Rozporządzeniu Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunalnych oczyszczalniach 
ścieków (Dz.U. Nr 96/93). 
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     ST- 09 NAWIERZCHNIE  

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
1.2. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru nawierzchni dla obiektach związanych z projektem 
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w dla aglomeracji samborowo. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych S.T. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót określonych 
w Dokumentacji Projektowej.   
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i ST zawartymi w WO.00.00.: „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową ST i poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST WO.00.00.: „Wymagania 
ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały uŜyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać 
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania 
robót drogowych naleŜy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem 
technicznym i rysunkami materiały: 
- obrzeŜa betonowe 6x35 cm  
- ława betonowa z oporem 0,045 m3/m 
- kruszywo łamane niesortowane na podbudowę 
- piasek na podsypki 
- cement 
- beton 
- kostka brukowa betonowa, szara o grubości 8 cm, 
- kostka brukowa kamienna 
- kostka brukowa betonowa, szara o grubości 6 cm, 
- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 Mpa, 
- grunt stabilizowany cementem Rm= 5,0 Mpa, 
- piasek do betonów, 
- Ŝwir, 
- pospółka, 
- glina budowlana, 
- beton z kruszywa naturalnego B10, 
- woda do betonu wg PN-88/B-32250, 
- deski iglaste obrzynane 25 mm kl. III, 
- krawędziaki iglaste kl. II, 
- słupki drewniane iglaste Ø 7 ÷ 12 cm, długości h=2,0 m, 
- pospółka, 
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- deski iglaste odrzynane gr. 22 mm kl. II, 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO.00.00.: 
„Wymagania ogólne”. 
Do wykonania robót drogowych naleŜy uŜyć następującego sprzętu: 
- betoniarka 
- zagęszczarka spalinowa  
- spycharka 
- wibrator powierzchniowy do 225 kg, 
- koparka 0,25 m3, 
- samochód dostawczy do 0,9 Mg, 
- ubijak spalinowy 200 kg, 

 
4. TRANSPORT 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi S.T. WO.00.00.: „Wymagania ogólne”. 
Do transportu materiałów naleŜy uŜyć takich środków transportu, jak: 
- wywrotka 
- ładowarki do załadunku i transportu materiałów sypkich, spychania i 

zwałowania 
- samochody skrzyniowe do transportu kostki brukowej i krawęŜników oraz 

cementu w workach, 
- samochody samowyładowcze do transportu piasku, 
- samochodu dostawczego do transportu desek, słupków drewnianych itp. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST WO.00.00.: 
„Wymagania ogólne”. 
 
5.1.1. Roboty przygotowawcze. 
Wytyczenie granic ziemnych (kopania koryta) pod nawierzchnię trasy odtwarzanej 
drogi oraz umocnień wokół przepompowni.    
5.1.2. Roboty rozbiórkowe. 
Podbudowy, nawierzchnie z kruszyw łamanych rozbierać poprzez ręczne 
wyłamanie nawierzchni. Materiał z rozbiórki naleŜy odrzucić na pobocze i ułoŜyć w 
stosy lub pryzmy. Gruz wywieźć, a materiał nadający się do ponownego 
wbudowania wykorzystać przy odtworzeniu nawierzchni. 
5.1.3. Roboty ziemne 
5.1.3.1. Roboty ziemne dróg, pdjazdów i umocnień.    
Prace prowadzić naleŜy zgodnie z następującymi warunkami: 
1. Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie 
wykonywany zakres robót objętych niniejszą ST. 

2. Przed przystąpieniem do wykonywania koryta teren robót naleŜy odpowiednio 
oznaczyć i zabezpieczyć przed moŜliwością wejścia osób postronnych. 

3. Przed przystąpieniem do wykonywania koryta wykonawca sprawdzi zgodność 
rzędnych terenu z danymi projektu. 
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4. Wytyczenie krawędzi koryta powinno być wykonane na ławach ciesielskich lub 
innych konstrukcjach umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych 
robót ziemnych. 

5. JeŜeli na terenie robót ziemnych zostanie odkryte uzbrojenie, które nie było 
naniesione w dokumentacji technicznej naleŜy przerwać prace i powiadomić 
InŜyniera. Prace wznowić dopiero po uzgodnieniu tego z odpowiednimi 
instytucjami. 

6. Ziemia z wykopów powinna zostać wywieziona w miejsce wyznaczone przez 
InŜyniera. 

 
Roboty ziemne dotyczą wykonania koryt pod odtworzenie nawierzchni jezdni z 
uŜyciem koparki podsiębiernej.  
Brakujący grunt na nasyp przewiduje się pokryć gruntem uzyskanym z wykopów 
fundamentowych pod projektowane obiekty technologiczne oraz z dokopu 
zewnętrznego w odległości do 10 km. Nasyp naleŜy formować ręcznie. 
 
5.1.4. Roboty nawierzchniowe.  

5.1.4.1. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej i kamiennej. 
Kostkę brukową układać naleŜy na uprzednio przygotowanej i wyrównanej podsypce 
cementowo-piaskowej, rozścielonej na wyprofilowanym podłoŜu z gruntu 
stabilizowanego cementem. Kostki układać paletami z uzupełnieniem brzegów lub 
pojedynczo. Kostki naleŜy ubić ubijakiem ręcznym lub zagęszczarką. Zagęszczanie 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka. Spoiny wypełnić 
piaskiem z polewaniem nawierzchni wodą. Nawierzchnie oczyścić z nadmiaru piasku i 
sprawdzić spadki poprzeczne i podłuŜne oraz równość nawierzchni. 
5.1.4.2. Nawierzchnie z kruszywa łamanego niesortowanego 
Nawierzchnie wykonać wg poniŜszych zaleceń: 

- przygotowanie nawierzchni 
Przed wykonaniem nawierzchni wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoŜa, wszelkie 
powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia wysokościowe 
od załoŜonych rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody 
albo osuszenie poprzez mieszanie do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórne 
wyrównanie i zagęszczenie. Nawierzchnia powinna być wytyczona w sposób 
umoŜliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń 
InŜyniera z tolerancjami określonymi w niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilki do 
kontroli ukształtowania nawierzchnii powinny być wcześniej przygotowane, 
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Paliki lub 
szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędnych równoległych do osi drogi lub 
w inny sposób zaakceptowane przez InŜyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek 
powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie 
powinno być większe niŜ 10 m. 

- rozkładanie mieszanki kruszywa 
Grubość pojedynczo układanej warstwy nie moŜe przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. 
Warstwa nawierzchni powinna być rozłoŜona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. JeŜeli nawierzchnia składa się z 
więcej niŜ jednej warstwy kruszywa, to kaŜda warstwa powinna być wyprofilowana               
i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Rozpoczęcie budowy kaŜdej następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze poprzedniej 
warstwy przez InŜyniera. 



 96 

Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja powinno być przed 
zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach. 

- zagęszczenie 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa ulepszonego cementem 
naleŜy przystąpić do jej zagęszczania przez wałowanie. Wałowanie powinno 
postępować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju daszkowym 
jezdni, albo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy przy przekroju o pochyleniu 
jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności, zagłębienia ubytki, rozwarstwienia lub 
podobne wady powinny być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki, 
wyrównanie i ponowne zagęszczenie aŜ do otrzymania równej powierzchni. W 
miejscach niedostępnych dla walców nawierzchnia powinna być zagęszczona 
zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami 
mechanicznymi. Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, 
zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). 
 
 

5.1.5. ObrzeŜa betonowe . 
Pod obrzeŜa i ławy betonowe naleŜy wykonać rowki poprzez ręczne odspojenie gruntu, 
wyrównanie dna i ścian wykopów oraz uformowanie poboczy z wyrównaniem do 
wymaganego profilu. 
ObrzeŜa ustawiać naleŜy na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z 
oporem lub bez oporu. Ławy betonowe wykonywać naleŜy w deskowaniu, z ręcznym 
rozścieleniem, wyrównaniem i ubiciem mieszanki betonowej. Ławy naleŜy 
pielęgnować przez polewanie wodą. 
Spoiny wypełnić zaprawą cementową. Zewnętrzne ściany obrzeŜy zasypać ziemią, 
którą naleŜy ubić. 

 
5.1.6. Podbudowy. 

 
5.1.6.1. Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem / pod kostkę brukową 
betonową/. 
Podbudowę wykonać wg poniŜszych zaleceń: 

- przygotowanie podłoŜa 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umoŜliwiający jej wykonanie zgodnie z 
dokumentacją projektową lub według zaleceń InŜyniera z tolerancjami określonymi w 
niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy 
powinny być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w 
czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie powinno być 
większe niŜ 10 m. 

- wytworzenie mieszanki 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym składzie naleŜy wytwarzać w mieszarkach 
stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w 
sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. Do przygotowania 
mieszanki moŜna stosować wytwórnie mieszanki betonowej typu cyklicznego albo 
ciągłego. Składniki mieszanki powinny być dozowane wagowo w ilości określonej w 
recepcie laboratoryjnej z tolerancją: 

• kruszywo ± 3,0 %, 
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• cement ± 0,5 %, 
• woda ± 2,0 %. 

Czas mieszania powinien zapewniać uzyskanie jednorodnej mieszanki i nie powinien 
być krótszy niŜ 1 min. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej z tolerancją + 1% i – 2%. 

- rozkładanie mieszanki kruszywa. 
Mieszanka kruszywa ulepszonego cementem powinna być rozkładana w prowadnicach 
w warstwie o grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa 
grubości projektowej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie moŜe przekraczać 20 
cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłoŜona w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. JeŜeli 
podbudowa składa się z więcej niŜ jednej warstwy kruszywa, to kaŜda warstwa powinna 
być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. 
Rozpoczęcie budowy kaŜdej następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze poprzedniej 
warstwy przez InŜyniera. Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego 
segregacja powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich 
właściwościach. 

- zagęszczenie 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy piasku ulepszonego cementem 
naleŜy przystąpić do jej zagęszczania przez wałowanie. Wałowanie powinno 
postępować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju daszkowym 
jezdni, albo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy przy przekroju o pochyleniu 
jednostronnym. 
Jakiekolwiek nierówności, zagłębienia ubytki, rozwarstwienia lub podobne wady 
powinny być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki, wyrównanie i 
ponowne zagęszczenie aŜ do otrzymania równej powierzchni. W miejscach 
niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami 
płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy 
nie mniejszej od 1,0 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 
(metoda II). Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej. Określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-
88/B-04481 (metoda II). Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być w przedziale od 1 
% powyŜej wilgotności optymalnej do 2 % poniŜej wilgotności optymalnej. 
Zagęszczenie i obróbka powierzchniowa muszą być zakończone przed upływem 2 h od 
chwili dodania w wytwórni wody do mieszanki kruszywa z cementem. 

5.1.7. Roboty wykończeniowe. 
W zakresie robót wykończeniowych przewidziano plantowanie ręczne powierzchni 
terenu przyległego do projektowanych nawierzchni z obsianiem nasionami traw po 
uprzednim humusowaniu. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO.00.00.: „Wymagania ogólne”. 

 
6.1. Kontrola jakości materiałów. 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa 
jakości producentów i uzyskać akceptację InŜyniera. 
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6.2. Kontrola jakości wykonania robót. 
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami InŜyniera. Kontroli 
jakości podlega wykonanie: 

- liniowości i prawidłowości ustawienia obrzeŜy, profili podłuŜnych i 
poprzecznych dróg, 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego warstw nawierzchni dokonuje się przez 
bezpośrednie oględziny. W czasie budowy naleŜy sprawdzać wygląd kaŜdej z 
układanych warstw. Po zakończeniu robót sprawdza się wygląd warstwy 
ścieralnej na całej długości zbudowanego odcinka. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST WO.00.00: „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest: 
- m2: rozebrania nawierzchni, ułoŜenia nawierzchni, wykonanie koryta, 
- mb: ustawienia obrzeŜy 
- m3: podkładów betonowych. 
 
Obmiar kaŜdej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
powinien być dokonany na budowie, w metrach kwadratowych, po jej ułoŜeniu i 
zagęszczeniu. Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo 
wykonanych powierzchni niewykazanych w dokumentacji projektowej, z wyjątkiem 
powierzchni zaakceptowanych na piśmie przez InŜyniera. Nadmierna grubość lub 
nadmierna powierzchnia podbudowy w stosunku do dokumentacji projektowej, 
wykonana bez pisemnego upowaŜnienia InŜyniera, nie moŜe stanowić podstawy do 
roszczeń o dodatkową zapłatę. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST WO.00.00.: „Wymagania ogólne”. 
Odbiorowi podlega wykonanie: podsypki, podbudów, nawierzchni dróg. 
Odbiór robót zanikający naleŜy zgłaszać InŜynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, 
aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 
Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano MontaŜowych. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne wymagania. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST WO.00.00.: „Wymagania 
ogólne”. 

9.2. Płatności. 
Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w 
p. 1.3. niniejszej ST w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz 
oceną jakości robót i oceną jakości uŜytych materiałów. 

 
Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i pomocnicze 
- składowanie na poboczu materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, 

segregowanie, pryzmowanie lub układanie w stosy, załadunek na środki 
transportu i wywóz materiałów nie nadających się do wbudowania na 
wysypisko.  



 99 

- opłaty za składowanie gruzu na wysypisku 
- zakup i dowiezienie na miejsce robót wszystkich materiałów 
- wbudowanie materiałów z zagęszczeniem i ubiciem, pielęgnację nawierzchni 
- transport wewnętrzny w obrębie budowy 
- utrzymanie nawierzchni dróg tymczasowych w okresie ich eksploatacji 

przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia      
                              nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą. 
BN-64/8933-02 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego  
                              mechanicznie 
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako  
                             podłoŜa nawierzchni podatnych. 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
BN-80/6775-03-03 Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk  
                              tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe. 
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni  
                             drogowych. 
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni   
                             drogowych 
BN-84/6774-04    Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni  

                              drogowych. Piasek. 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-76?B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-76?B-06721    Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek. 
PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości   
                                zanieczyszczeń 
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
PN-78/B-06710 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zanieczyszczeń   
                               organicznych. 
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności    
                               metodą bezpośrednią. 
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na  
                                miaŜdŜenie. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-86/B-06712 Kruszywo mineralne do betonu zwykłego. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział,nazwy, 
określenia. 
PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział,  nazwy,   
                              określenia. 
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-88/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania   
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                              i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zanieczyszczeń w             
                                postaci grudek gliny. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-88/B-32250 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia. 
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 

     
Przepisy bhp w budownictwie. 

      Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych. 
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ST- 09  OGRODZENIE   
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Szczegółowe Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ogrodzenia ramach  budowie 
sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Samborowo... 

 1.2 Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem ustawienie ogrodzenia. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WO.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 

podano w WO.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzeń, objętych niniejszą ST, są: 

− siatka z drutu stalowego ocynkowanego Ø 3 mm, oczka 5x5 cm i powinna 
odpowiadać wymaganiom określonym przez BN-83/5032-02, 

− słupki Ø 50  mm z rur stalowych  
− elementy metalowe połączeniowe, 
− materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro” beton minimum B15 

według PN-B-06250. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WO.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania ogrodzenia 
 Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy uŜyciu drobnego 
sprzętu pomocniczego, jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do 
napinania linek i siatki, itp. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WO.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 
 Transport materiałów moŜe odbywać się dowolnymi środkami transportu 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w WO.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
5. 

5.2. Zasady wykonania ogrodzeń 
 Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych naleŜy wytyczyć trasę 
ogrodzenia i miejsca ustawień w terenie na podstawie dokumentacji projektowej, ST 
lub wskazań InŜyniera. 
 Do podstawowych czynności, objętych niniejszą ST naleŜą: 
− wykonanie dołów pod słupki, 
− wykonanie fundamentów betonowych pod słupki i furtki, 
− ustawienie słupków, 
− wykonanie właściwego ogrodzenia (rozpięcie siatki metalowej). 

5.3. Wykonanie dołów pod słupki 
 Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub InŜynier nie podaje inaczej, to doły pod 
słupki powinny mieć wymiary w planie, co najmniej o 20 cm większe od wymiarów 
słupka, a głębokość od 0,8 do 1,2 m. 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw naleŜy 
wykonać doły pod słupki naroŜne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie 
dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze odległości: 
a) dla siatki po od 3 do 6 m, z tym, Ŝe przy wysokości siatki przekraczającej 2,2 m- po 

ok. 2 m, 
b) dla ogrodzenia z segmentów stalowych - równe długościom poszczególnych 

segmentów, 
i w takich odległościach wykonać doły pod słupki pośrednie. 
 NaleŜy dąŜyć, aby odległości między słupkami pośrednimi były jednakowe we 
wszystkich odcinkach ogrodzenia. 

5.4. Wykonanie fundamentów betonowych  
 Słupki mogą powinny być osadzone w betonie ułoŜonym w dołku albo 
oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i dostarczane do miejsca 
budowy ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptacji InŜyniera, słupki betonowe mogą być 
obłoŜone kamieniami lub gruzem i przysypane ziemią. 
 Słupek naleŜy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową 
odpowiadającą wymaganiom betonu minimum B15. Do czasu stwardnienia betonu 
słupek naleŜy podeprzeć. 
 Fundament betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono słupek, 
moŜna wykorzystywać do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach 
od ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu 
jest niŜsza od 10oC - po 14 dniach. 

5.5. Ustawienie słupków 
 Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać 
pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej 
wysokości. Słupki z rur powinny mieć zaspawany górny otwór rury. 
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 Słupki końcowe, naroŜne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o 
kącie większym od 15o naleŜy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami 
wspierającymi, ustawiając je wzdłuŜ biegu ogrodzenia pod kątem około od 30 do 45o. 
Zamiast ukośnych słupków wspierających, moŜna przy ogrodzeniowych słupkach 
Ŝelbetowych zastosować, za zgodą InŜyniera, bloczki oporowe (betonowe lub 
kamienne) osadzone w czasie ustawiania słupka w dole. 
 Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na 
nich linek usztywniających przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do 
zaczepów i haków metalowych. Słupki końcowe, naroŜne i bramowe powinny być 
dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki. 

5.6. MontaŜ ogrodzenia 
 MontaŜ ogrodzenia naleŜy wykonać zgodnie z opracowanymi przez Wykonawcę 
rysunkami technicznymi ogrodzenia i zaakceptowanym przez InŜyniera. 

Jeśli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to zaleca się stosowanie 
jednakowych odległości między słupkami, w celu zachowania moŜliwie jednego 
wymiaru ramy. Krótsze segmenty moŜna wykonać przy naroŜnikach i bramach. Górne 
krawędzie segmentów ogrodzenia powinny być zawsze poziome. 
 Prześwity między segmentami a słupkiem nie powinny być większe niŜ 8 do 10 
cm. 

5.7. Wykonanie spawanych złącz elementów ogrodzenia 
 Złącza spawane elementów ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom PN-
M-69011 [27]. 
 Wytrzymałość zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa. 
Odchyłki wymiarów spoin nie powinny przekraczać ± 0,5 mm dla grubości spoiny do 6 
mm i ± 1,0 mm dla spoiny powyŜej 6 mm. 
 Odstęp, w złączach zakładkowych i nakładkowych, pomiędzy przylegającymi 
do siebie płaszczyznami nie powinien być większy niŜ 1 mm. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WO.00.00 ST „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów 
zaświadczenie o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić ich wyniki InŜynierowi w celu akceptacji materiałów. 
 Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i 
BN) dostarczyć zaświadczenie o jakości (atesty) naleŜą: 
− siatki ogrodzeniowe, 
− liny stalowe, 
− rury i kształtowniki na słupki, 
− drut spawalniczy, 
− pręty zbrojeniowe, 
− beton na ławy fundamentowe, 
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 Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca naleŜą 
materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”. Uwzględniając 
nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, InŜynier 
moŜe zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
 Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości 
(atestem) producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego 
wymiarów. 
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 1. 
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia 
 W czasie wykonywania ogrodzenia naleŜy zbadać: 
a) zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 
b) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, 
c) poprawność wykonania fundamentów pod słupki, 
d) poprawność ustawienia słupków, 
e) prawidłowość wykonania i montaŜu siatki oraz segmentów ogrodzeniowych. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
 Wszystkie materiały niespełniające wymagań ustalonych w odpowiednich 
punktach ST zostaną przez InŜyniera odrzucone. 
 Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od 
postanowień ST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w WO.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową ogrodzenia jest m (metr). 
Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości ogrodzenia. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w WO.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w WO.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
9.2.1. Cena 1 m ogrodzenia obejmuje: 
− opracowanie rysunków ogrodzenia, 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
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− zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz 
materiałów pomocniczych, 

− wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych, 
− ustawienie słupków osadzonych w gruncie na fundamencie z betonu wylewanego na 

mokro, 
− rozpięcie siatki,  
− uporządkowanie terenu, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
  1. PN-B-06250 Beton zwykły 
  2. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
  3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
  4. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 

korozyjnej środowisk 
5. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

zastosowania 
6. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia 
7. PN-H-82200 Cynk 
8. PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i 

Ŝeliwa do malowania. Ogólne wytyczne 
9 PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


