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                                                                            OPIS TECHNICZNY

DO PB: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI
I ZASILANIAM ELEKTRYCZNYM, PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI SZCZEPANOWICE - GMINA

PLEŚNA

INWESTOR:
GMINA PLEŚNA, 33-171 PLEŚNA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIĄ, RUROCIĄ-
GAMI  TŁOCZNYM I ZASILANIAMI ELEKTRYCZNYM  W MIEJSCOWOŚCI SZCZEPANOWICE, GM. PLEŚNA  - ZA-
KRES AGLOMERACJA NA DZIAŁKACH:

KOLEKTOR III
sieć: 112, 161, 264, 274, 275/1, 275/2, 276, 277, 295, 296, 500, 685/1, 686/1, 687/6, 687/7, 687/8, 687/10, 687/12, 
687/13, 688, 688/1, 688/4, 691, 692/1, 692/2, 710, 712, 715/4, 716, 720, 721/1, 721/2, 721/6, 721/9, 722, 849, 934, 984

Powyższe zadanie należy do inwestycji celu publicznego.

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu
Na przedmiotowym terenie znajdują się następujące obiekty i rodzaje uzbrojenia:
budynki mieszkalne i gospodarcze, sieć wodociągowa, studnie kopane, kable energetyczne niskiego napięcia, napo-
wietrzne linie energetyczne i teletechniczne, sieć gazowa średnioprężna, sieć kanalizacji sanitarnej, instalacje kanaliza-
cyjne ze zbiornikami bezodpływowymi, drogi gminne i prywatne.

2.1. Warunki gruntowo-wodne
Z uwagi na prowadzenie inwestycji w terenie zagospodarowanym, nie przeprowadzono szczegółowych badań geolo-
gicznych podłoża gruntowego. Dokonano jedynie obserwacji terenowej i wywiadów z użytkownikami posesji.
Projektowany obiekt zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej. Ustalono występowanie prostych warunków geolo-
gicznych.Powyższą analizę wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra MSWiA w sprawie ustalania geotechnicz-
nych warunków posadowienia obiektów budowlanych oraz pismem MSWiA Departament Budownictwa, Architektury, 
Geodezji i Kartografii, pismo znak BA-2/MM/192/99/380 z dn. 15.04.1999r. w sprawie interpretacji rozporządzenia 
MSWiA z dn. 24 września 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje się sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC160-200  i rur PE 200RC .
Infrastruktura wymusza prowadzenie tras kanalizacyjnych w drogach, wzdłuż dróg, ogrodzeń, granic posesji, przez tere-
ny prywatne. Istniejąca sieć gazowa, energetyczna oraz warunki terenowe wymuszają odpowiednie głębokości rurocią-
gów. Ukształtowanie terenu inwestycji nie ulega zmianie, a po wykonaniu wszystkich czynności budowlanych zostanie 
on przywrócony do stanu pierwotnego. Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.
Wszelkiego typu skrzyżowania z innymi mediami podziemnymi projektuje się zgodnie z normami, wytycznymi branżowy-
mi i uzyskanymi warunkami.

3.1. Roboty ziemne
Roboty ziemne przewiduje się wykonać rozkopem i przewiertem. Przewiduje się wykonanie  sieci z przyłączami w wyko-
pie wąskoprzestrzennym, z zabezpieczeniem wykopu wypraskami stalowymi (poza odcinkami przewiertów). Roboty 
ziemne prowadzić wg normy BN-83/8336-02.
Odwodnienie wykopów wykonać poprzez pompowanie, ułożenie w dnie wykopu drenażu PE Dn100 z rur perforowanych
drenażowych lub stosowanie igłofiltrów (odwodnienie powinno wyprzedzać wykonanie wykopów). Odpompowanie wody 
z wykopów nastąpi do istniejących cieków powierzchniowych.

3.2. Pasy montażowe
Na pasy montażowe na ciągach głównych sieci przewiduje się przestrzeń 4-5m od osi rurociągu kolektora, tj. 3m na od-
kład ziemi po jednej stronie wykopu, oraz 2-3m przewidzianych na utrzymanie komunikacji z placem budowy, wykona-
nie miejscowego montażu elementów kanalizacji. W pasie montażowym składować również humus, który posłuży do re-
kultywacji terenu.

3.3. Sieć kanalizacyjna 
Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i kształtek PVC160-200mm  i rur PE 200RC. Montaż na złączki kielicho-
we. Stosować wyłącznie rury pełnościenne, bez spienionego rdzenia. Przewiduje się układanie rurociągów na podsypce
piaskowej i obsypce piaskowej gr. min 20cm ponad rurę i zagęścić do 90% wg ZMP. Przewiduje się wykonanie podłoża 
pod kanalizację z nadzorem, wykonanie staranne bez kamieni. Bezpośrednio nad przewodem kanalizacyjnym do wyso-
kości 30cm nad rurociągiem dopuszcza się wyłącznie zagęszczanie ręczne. Powyżej tej warstwy dopuszcza się zagęsz-
czanie mechaniczne.
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Przebieg projektowanej sieci kanalizacyjnej uwarunkowały lokalne warunki ukształtowania terenu, istniejąca i planowa-
na zabudowa, uzyskane uzgodnienia z właścicielami posesji oraz istniejące i planowane uzbrojenie terenu. Stosować 
wyłącznie rury pełnościenne, bez spienionego rdzenia.
Przewiduje się układanie rurociągów na podsypce piaskowej i obsypce piaskowej gr. min 20cm ponad rurę i zagęścić do
90% wg ZMP. Przewiduje się wykonanie podłoża pod kanalizację z nadzorem, wykonanie staranne bez kamieni. Bezpo-
średnio nad przewodem kanalizacyjnym do wysokości 30cm nad rurociągiem dopuszcza się wyłącznie zagęszczanie 
ręczne. Powyżej tej warstwy dopuszcza się zagęszczanie mechaniczne.
Zaprojektowano studzienki węzłowe PE1000 z włazem typu B125 oraz studzienki rewizyjne PVC o średnicy Dn425 z 
włazem typu B125.

3.4. Projektowana pompownia sieciowa
Zaprojektowano pompownie PD5, PS8 .
Projektowaną przepompownię przewiduje się w obudowie polietylenowej w dolnej części obudowanej kręgami betono-
wymi, ze specjalnym złączem umożliwiające podłączenie przewodu dopływowego i odpływowego ścieków. Położenie 
przyłączy jest każdorazowo dostosowywane do lokalnych warunków instalowania. Wewnątrz zbiornika przewiduje się 
specjalne stopy sprzęgające połączone z przewodem tłocznym. Na rurociągach tłocznych przewiduje się armaturę odci-
nającą i zwrotną. Zestawy pompowe projektuje się z prowadnicami umożliwiającymi montaż i demontaż pomp. Połącze-
nie pompy z rurociągiem tłocznym następuje samoczynnie. Pompownia wyposażona jest we właz technologiczny, rury 
wentylacyjne i szafkę rozruchową do sterowania pracą pomp. Przewiduje się kompaktową pompownie ścieków z dwo-
ma pompami o swobodnym przelocie, w związku z czym nie występuje gospodarka skratkami.
Projektowana przepompownia posiada również wszystkie niezbędne zabezpieczenia tj.:
szczelny, hermetyczny właz; zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym; uziemienie; instalację elektryczną klasy 
B. Proj. pompownia zlokalizowana jest w miejscu łatwo dostępnym i bezpiecznym do eksploatacji.
Automatyka:
Przewiduje się wyposażanie każdej szafki sterowniczej w układ zabezpieczenia, sterowania i sygnalizacji:
system zabezpieczeń:
zabezpieczenie przeciwzwarciowe oraz przeciążeniowe;
zabezpieczenie przed zanikiem fazy i niesymetrii napięcia zasilającego;
zabezpieczenie przeciwwilgociowe;
bezpieczniki topikowe (w miarę potrzeby)
system sterowania:
wyłącznik główny;
przełącznik pracy ręczna / wyłączenie / automatyczna;
przełącznik pracy silników – po określonym czasie pompy zamieniają się kolejnością (główna – rezerwowa);
regulatory poziomu cieczy
sygnalizacja stanu awarii za pomocą telefonii komórkowej z powiadomieniem do Gminy lub na wybrany aparat 
pracy pomp;
obecność napięcia sieci;
odłączenia przez zabezpieczenia przeciążeniowe;
przekroczenia poziomu alarmowego przez ścieki;
zadziałania wyłącznika termicznego pomp;
kolejność faz (kierunku obrotów silnika)
sofstarty
Obsługa przepompowni sprowadza się do okresowego przeglądu urządzeń i doraźnych, ewentualnych napraw. Przewi-
duje się instalację kompaktowej przepompowni ścieków sanitarnych z pełnym wyposażeniem (pompy, armatura odcina-
jąca, zwrotna, stopy sprzęgające, automatyka oraz sterowanie).

3.5. Rurociągi tłoczne
Rurociąg tłoczny projektuje się z rur HDPE90. Materiał na rurociąg tłoczny – HDPE, klasy PE100 SDR17, łączenie ruro-
ciągów metodą elektrooporową. Przewiduje się układanie rurociągów na podsypce piaskowej i obsypce piaskowej gr. 
min 20cm ponad rurę i zagęścić do 90% wg ZMP. Przewiduje się wykonanie podłoża pod rurociąg tłoczny z nadzorem, 
wykonanie staranne bez kamieni. Bezpośrednio nad przewodem tłocznym do wysokości 30cm nad rurociągiem dopusz-
cza się wyłącznie zagęszczanie ręczne. Powyżej tej warstwy dopuszcza się zagęszczanie mechaniczne.

3.6. Zasilanie energetyczne
Do pompowni projektuje się zasilanie energetyczne z istniejącego słupa energetycznego znajdującego się w pobliżu 
pompowni. Przewiduje się kabel energetyczny zalicznikowy do pompowni.

3.7. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu
Przy skrzyżowaniach z kablami energetycznymi projektuje się rury ochronne Arot Dn110 o długości L=3.0mb dla za-
bezpieczenia kabli. Przed przystąpieniem do prac wykonać sondy poprzeczne w celu zlokalizowania istniejących urzą-
dzeń energetycznych.
Skrzyżowania proj. kanalizacji z gazem średnioprężnym przewiduje się wykonać wg następujących warunków:
a) Skrzyżowania kanalizacji sanitarnej z gazociągami średniego ciśnienia należy zabezpieczyć przez ułożenie rury ka-
nalizacyjnej w rurze ochronnej wykonanej z rur HDPE; 
b) Końce rur ochronnych przewiduje się wyprowadzić po 2.0mb w obydwu kierunkach licząc od skrajni gazociągu;
c) Przewody kanalizacyjne przewiduje się układać z zachowaniem odległości pionowej co najmniej 0.15mb pomiędzy 
zewnętrznymi powierzchniami gazociągu i rury ochronnej zamontowanej na kanalizacji;
d) Przewiduje się zachować kąt skrzyżowania kanalizacji sanitarnej z gazociągami nie mniejszy niż 60?.
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Skrzyżowanie z gazociągiem wykonać zgodnie z normą PN-91/M-34501.
Prace ziemne w pobliżu gazociągu prowadzić ręcznie. W miejscu skrzyżowania z gazociągiem wykonać sondy po-
przeczne celem jego lokalizacji.

3.8. Przekroczenia cieków wodnych 
Przewiduje się wykonanie przekroczeń rowu melioracyjnego R-B przewiertem poziomym. Rura przewodowa kanaliza-
cyjna lub wodociągowa znajdować się będzie w rurze ochronnej HDPE na głębokości takiej, że przykrycie rury ochron-
nej pod rzeczywistym dnem rowu wynosić będzie min. – 1.0m. Długości i średnice rur ochronnych wg części graficznej. 
Po wykonaniu przekroczeń dno i skarpy rowu zabezpieczyć płytami betonowymi na długości 5m powyżej i poniżej prze-
kroczenia. Miejsca przekroczeń oznaczyć słupkami betonowymi.

3.9. Skrzyżowania z istn. siecią drenarską 
Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Dębicy informuje, że w/w inwestycja zlokalizowana jest na działkach drenowa-
nych. 
Sieć drenarska posadowiona jest w gruncie na głębokości 0.7 – 1.2m. Roboty ziemne pod projektowaną inwestycją w 
miejscach kolizji z siecią drenarską zaleca się wykonywać ręcznie. Przed wykonaniem robót ziemnych należy wykonać 
odkrywki w celu zlokalizowania rurociągów drenarskich. W przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej natychmiast zabez-
pieczyć rurociągi przed zamuleniem poprzez zaczopowanie ich materiałem filtracyjnym a następnie dokonać naprawy 
zgodnie z załączonym rysunkiem wykonania naprawy zawartym w projekcie. Rurki drenarskie w miejscach uszkodzeń 
ułożyć w korytkach drewnianych zakotwionych w gruncie rodzimym min. 0.20m, grunt pod korytkami zagęścić a następ-
nie całość obsypać pospółką aby uniknąć ich uszkodzenia. Roboty związane z naprawą sieci drenarskiej przed ich za-
sypaniem należy zgłosić do tut. Związku w celu dokonania odbioru wykonanych napraw. Wszelkie uszkodzenia sieci 
drenarskiej spowodowane robotami inwestycyjnymi lub wadliwie wykonaną naprawą będą usuwane przez Inwestora i 
na jego koszt w okresie trzech lat od daty ich zakończenia.

3.10. Przekroczenia dróg
Przewiduje się wykonanie przekroczeń wg następujących rozwiązań:
drogi asfaltowe - metodą przepychu z zastosowaniem rur ochronnych z HDPE,
drogi żwirowe - metodą rozkopu w rurach ochronnych z HDPE.
Średnice i długości rur ochronnych wg części rysunkowej.

3.11. Kolizje z istniejącym drzewostanem i zielenią.
Projektowany przebieg sieci kanalizacyjnej i wodociągowej nie koliduje z istniejącym drzewostanem i zielenią i nie prze-
widuje się wycinki drzew.

3.12. Kolizje z obiektami podlegającymi ochronie konserwatorskiej.
Projektowany przebieg sieci kanalizacyjnej i wodociągowej nie koliduje z obiektami podlegającymi ochronie konserwa-
torskiej.

4. Zestawienie parametrów technicznych
- sieci kanalizacyjnej PVC200 (SN8 SDR34)  
- sieci kanalizacyjnej PVC160 (SN8 SDR34)  
- sieci kanalizacyjnej PE200RC                     
- pompownia PS8 z rurociągiem tłocznym - 1 kpl
-zasilania elektryczne  dla w/w pompowni wraz z automatyka i przekazem danych  - 1kpl

5 Dane informacyjne
Teren, na którym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwa-
torskiej.
6. Wpływ eksploatacji górniczej
Teren, na którym prowadzona jest w/w inwestycja nie jest zaliczanym do obszaru eksploatacji górniczej.
7. Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu 
Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko naturalne, ponieważ zastosowane w projekcie 
rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne, ograniczają i eliminują wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, 
zdrowie ludzi i sąsiadujące obiekty budowlane.
8. Inne dane
Całość robót przewiduje się wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru - T II/84 oraz Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych PKTSGGiK Warszawa 1994. Całość sieci poddana 
zostanie próbie szczelności łącznie ze studzienkami wg PN-84/B-10737, na infiltrację wg PN-92/B-10735.
Roboty ziemne przewiduje się prowadzić wg BN-83/8336-02.Wszelkie prace ziemne w pobliżu istniejących kabli energe-
tycznych i sieci gazowych przewiduje się wykonać ręcznie i pod nadzorem ich użytkowników. Zastrzega się wszelkie 
prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Jakiekolwiek kopiowanie, przerysowywanie, itp. bez pisemnej zgody au-
torów niniejszego opracowania jest zabronione.

                  Opracował:

                 mgr inż Marek Matyjewicz
                  TARNÓW 12-04-2018r.
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               SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
           ORAZ  WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z budową sieci kanalizacyjnej z przyłączami w m. SZCZEPANOWICE – GMINA PLEŚNA.

2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ro-
bót wymienionych w punkcie 3.

3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne i wspólne dla wszystkich SST. Poniż-
sze opracowanie zawiera budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wraz z przyłączami.

 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne - CPV-45111200-0
 Roboty budowlane w zakresie budowy przemysłowych obiektów budowlanych – CPV-45213250-0
 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków – CPV-45231300-8
 Przepompownie ścieków – CPV-45232423-3
 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych – CPV-45310000-3
 Roboty odwadniające – CPV-45232452-5

Zakres robót objętych niniejszą dokumentacją obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i przyłączami do bu-
dynków w m. SZCZEPANOWICE – GMINA PLEŚNA  , w tym:

 budowa kanałów sanitarnych grawitacyjnych z pompownia i rurociągiem tłocznym
 budowa przykanalików i przyłączy kanalizacyjnych grawitacyjnych  
 odtworzenie nawierzchni dróg i zniszczonych chodników
 przekroczenia rowów wodnych i dróg powiatowych i gminnych

Łączna długość kanalizacji grawitacyjnej WYNOSI JAK W ZESTAWIENIU NIŻEJ I O CHARAKTERYSTYCE MATERIA-
ŁOWEJ- WSZYSTKIE RURY PEŁNOŚCIENNE   (NIESTRUKTURALNE, NIESPIENIONE)

                                        Zakres do wykonania 
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Przedmiar robót

Podstaw a Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

1. SIEĆ KANALIZACYJNA Z PRZYŁĄCZAMI

1.1. Sieć

1.1.1. ROBOTY ZIEMNE

1
m2 283,05

2
m2 141,53

3
m3 119,51

4
m3 6,29

5
m2 251,6

6
m3 6,29

7
m3 119,51

8 Mechaniczne plantow anie pow ierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
m2 283,05

9 Ręczne plantow anie pow ierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
m2 141,53

1.1.2. ODWODNIENIE WYKOPÓW

10
godzina 72

1.1.3. ROBOTY MONTAŻOWE

11 Podłoża i obsypki z kruszyw  mineralnych z w ykopu z ich przesianiem
m3 3,4

12 Podłoża i obsypki z kruszyw  mineralnych dow iezionych
m3 13,59

13 Rury z PP kielichow e o średnicy nominalnej 200mm - Z KAMEROWANIEM
m 14,1

14 Rury z PP kielichow e o średnicy nominalnej 150mm  - Z KAMEROWANIEM
m 48,8

15 Próba szczelności kanałów  rurow ych o średnicy nominalnej 150mm
m 1

16
m 910,6

17
studnia 28

18
studnia 7

1.1.4. PRZEWIERT POD DROGAMI

19
m2 90

20
m3 75

21
m3 75

22
m2 40

23 Budow a naw ierzchni z płyt żelbetow ych pełnych o pow ierzchni ponad 3,0m2
m2 20

24
m2 20

25
m 17

26
m 17

27 Mechaniczne plantow anie pow ierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
m2 22,5

28 Ręczne plantow anie pow ierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
m2 67,5

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIĄ, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI I ZASILANIAM ELEKTRYCZNYM, 
PRZYŁACZAMI W MIEJSCOWOŚCI SZCZEPANOWICE - GMINA PLEŚNA - ZAKRES AGLOMERACJA

Nr 
poz.

KNNR 1 
0113/01  

Usunięcie za pomocą spycharek w arstw y ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 
15cm

KNR 2-01 
0125/01  

Ręczne usunięcie w arstw y ziemi urodzajnej stopnie na skarpach o szer.do 15cm 
bez darni, z przerzutem

KNNR 1 
0210/04  

Wykopy oraz przekopy w ykonyw ane na odkład koparkami podsiębiernymi o 
pojemności łyżki 1,20-2,50m3 na głębokość do 4m w  gruncie kategorii I-II

KNNR 1 
0206/02  

Roboty ziemne w ykonyw ane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 
w  ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynow anej w  hałdach z transportem urobku 
samochodami samow yładow czymi na odległość 1km

KNNR 1 
0313/01.1  

Umocnienie pełne palami szalunkow ymi stalow ymi (w ypraskami) w raz z ich 
rozbiórką deskow ania, ścian w ykopów  w  gruntach suchych kategorii I-IV o 
szerokości 1m i głębokości do 3,0m

KNNR 1 
0318/03  

Zasypanie w ykopów  o ścianach pionow ych w  gruncie kategorii I-II o szerokości 
0,8-2,5m i głębokości 3,0m

KNNR 1 
0214/03  

Zasypanie w ykopów  fundamentow ych podłużnych, punktow ych, row ów , 
w ykopów  obiektow ych gruntem kategorii I-II o grubości w arstw y w  stanie luźnym 
40cm z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami

KNNR 1 
0502/01  

KNNR 1 
0501/01  

KNNR 1 
0603/01  

Pompow anie próbne pomiarow e lub oczyszczające przy średnicy otw orów  150 
do 500mm

KNNR 11 
0501/04  

KNNR 11 
0501/05.1  

KNNR 11 
0502/02  

KNNR 11 
0502/01  

KNR 2-18 
0804/01  

KNNR 4 
1206/06.1  

Przew ierty maszyną do w ierceń poziomych rurami o średnicy nominalnej do 
150mm w  gruntach kategorii III-IV - p.a.- PRZEWIERT STEROWANY WRAZ Z 
POŁĄCZENIAMI RUR

KNNR 11 
0406/03  

Studzienki kanalizacyjne o średnicy 425mm i głębokości 2,0m z gotow ych 
elementów  z tw orzyw  sztucznych

KNNR 11 
0406/05  

Studzienki kanalizacyjne o średnicy 1020mm i głębokości 2,4m z gotow ych 
elementów  z Polipropylenu

KNNR 1 
0113/01  

Usunięcie za pomocą spycharek w arstw y ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 
15cm

KNNR 1 
0210/02  

Wykopy oraz przekopy w ykonyw ane na odkład koparkami podsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,25-0,60m3 na głębokość do 3m w  gruncie kategorii I-II

KNNR 1 
0214/03  

Zasypanie w ykopów  fundamentow ych podłużnych, punktow ych, row ów , 
w ykopów  obiektow ych gruntem kategorii I-II o grubości w arstw y w  stanie luźnym 
40cm z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami

KNNR 1 
0315/04  

Umocnienie palami szalunkow ymi stalow ymi w raz z ich rozbiórką ścian w ykopów  
pod komory, studzienki itp. o głębokości do 3,0m na sieciach zew nętrznych w  
gruntach suchych kategorii I-IV

KNR 2-25 
0408/04  

KNR 2-25 
0408/06  

Rozebranie naw ierzchni z płyt żelbetow ych pełnych o pow ierzchni ponad 3,0m2-
odzysk płyt

KNNR 4 
1206/02.2  

Przew ierty maszyną do w ierceń poziomych WP 15/25 o długości do 20,0m rurami 
o średnicy nominalnej 250mm w  gruntach kategorii III-IV - 257mm

KNNR 4 
1209/02  

Przeciąganie rurociągów  prow adzonych w  rurach ochronnych o średnicy 
nominalnej 400-800mm

KNNR 1 
0502/01  

KNNR 1 
0501/01  

e-mail:%20mmatyjewicz@poczta.okay.pl


                   Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych   PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT          
                       NIP : 873-000-43-45                                               mgr inż. Marek Matyjewicz                             REGON : 850039248
        33-100 Tarnów ul.Ujejskiego 12     tel. 14627-26-37   fax. 627-26-37       605-960-860       e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

          ______________________________________________________________________________________________________________________________
____

9            PROJEKTOWANIE  *  OPINIE  *   EKSPERTYZY  *   REALIZACJA  *  KOMPLEKSOWA  DOSTAWA  *  NADZORY  INWESTORSKIE  *  ROZRUCHY  OCZYSZCZALNI  I  STACJI   UZDATNIANIA  

1.1.5. ROBOTY DROGOWE O NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ

29 Rozebranie naw ierzchni gr.15cm z tłucznia sposobem mechanicznym
m2 22

30 Rozebranie naw ierzchni gr.15cm z tłucznia sposobem ręcznym
m2 22

31 Rozbiórka podbudow y gr.15cm z kruszyw a sposobem mechanicznym
m2 22

32
m2 22

33
m2 22

34
m2 22

35
m2 22

1.1.6. KOLIZJE Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI

36
m2 2

37
m3 7,5

38 Wykonanie podsypki f iltracyjnej w  gotow ym w ykopie z gotow ego kruszyw a
m3 1,75

39 Rurociągi z rur polietylenow ych (PE,PEHD) o średnicy zew nętrznej 110mm
m 6

40
m 6

41
m3 7,5

42
m3 1,05

43 Rurociągi z rur polietylenow ych (PE,PEHD) o średnicy zew nętrznej 315mm
m 31,5

44 Rurociągi z rur polietylenow ych (PE,PEHD) o średnicy zew nętrznej 250mm
m 4,5

45
m 31,5

46
m 4,5

1.4.1. ROBOTY ZIEMNE

47
m2 20

48
m3 6,73

49
m3 6,73

50
m2 18

51
m2 2

1.4.2. ROBOTY MONTAŻOWE

52
m 709,2

53 Oznakow anie trasy na słupku betonow ym
kpl 6

54
studnię 3

55
0,5m 4

56
szt 3

57 Odpow ietrzenie sieci w odociągow ych w  komorach
kpl 2

58
szt 2

59
m3 0,12

KNNR 6 
0802/02  

KNNR 6 
0802/01  

KNNR 6 
0801/02  

KNNR 6 
0112/01  

Podbudow y z kruszyw  naturalnych, w arstw a dolna, grubość w arstw y po 
zagęszczeniu 20cm

KNNR 6 
0112/04  

Podbudow y z kruszyw  naturalnych, w arstw a górna, grubość w arstw y po 
zagęszczeniu 8cm

KNNR 6 
0202/01  

Naw ierzchnie żw irow e dolna w arstw a jezdni, ręczne rozścielenie kruszyw a, 
grubość w arstw y po zagęszczeniu 10cm

KNNR 6 
0202/03  

Naw ierzchnie żw irow e górna w arstw a jezdni, ręczne rozścielenie kruszyw a, 
grubość w arstw y po zagęszczeniu 8cm

KNR 2-01 
0125/01  

Ręczne usunięcie w arstw y ziemi urodzajnej stopnie na skarpach o szer.do 15cm 
bez darni, z przerzutem

KNNR 1 
0305/02  

Wykopy liniow e lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m o głębokości do 
1,5m, w  gruncie kategorii III

KNNR 1 
0608/02  

KNNR 4 
1009/04  

KNNR 4 
1209/01  

Przeciąganie rurociągów  prow adzonych w  rurach ochronnych o średnicy 
nominalnej 100-300mm

KNNR 1 
0317/01  

Zasypanie w ykopów  ze skarpami w  gruncie kategorii I-III  z przerzutem do 3m i 
zagęszczeniem

KNR 2-01 
0415/02  

Rozplantow anie 1m3 ziemi leżącej na długości 1m w zdłuż kraw ędzi w ykopu w  
gruncie kat. III

1.1.7. KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, GAZOCIĄGAMI, DROGAMI ITP. 
-GAZOCIĄGI

KNNR 4 
1009/13  

KNNR 4 
1009/11  

KNNR 4 
1209/01  

Przeciąganie rurociągów  prow adzonych w  rurach ochronnych o średnicy 
nominalnej 100-300mm-315mm

KNNR 4 
1209/01.2  

Przeciąganie rurociągów  prow adzonych w  rurach ochronnych o średnicy 
nominalnej 300mm - 250

1.4. RUROCIĄGI TŁOCZNE POMPOWNI GŁÓWNYCH W AGLOMERACJI - 
KOLEKTOR III

KNNR 1 
0113/01  

Usunięcie za pomocą spycharek w arstw y ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 
15cm

KNNR 1 
0210/02  

Wykopy oraz przekopy w ykonyw ane na odkład koparkami podsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,25-0,60m3 na głębokość do 3m w  gruncie kategorii I-II

KNNR 1 
0214/03  

Zasypanie w ykopów  fundamentow ych podłużnych, punktow ych, row ów , 
w ykopów  obiektow ych gruntem kategorii I-II o grubości w arstw y w  stanie luźnym 
40cm z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami

KNNR 1 
0218/01  

Mechaniczne plantow anie terenu w  gruncie kategorii I-II i przygotow anie podłoża 
spycharkami gąsiennicow ymi o mocy 74kW (100KM)

KNNR 1 
0503/05  

Plantow anie pow ierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów  w  
gruncie kategorii I-III

KNNR 4 
1206/02  

Przew ierty maszyną do w ierceń poziomych WP 15/25 o długości do 20,0m rurami 
o średnicy nominalnej 150-250mm w  gruntach kategorii III-IV

KNR 2-19 
0134/03  

KNNR 4 
1413/03  

Studnie rew izyjne z kręgów  betonow ych o średnicy 1200mm i głębokości 3m w  
gotow ym w ykopie

KNNR 4 
1413/04  

Studnie rew izyjne z kręgów  betonow ych o średnicy 1200mm w  gotow ym 
w ykopie - za każde 0,5m różnicy głębokości studni

KNNR 4 
0212/03  

Rury w yw iew ne żeliw ne o średnicy 100mm uszczelnione sznurem i zapraw ą 
cementow ą lub folią aluminiow ą

KNNR 4 
1115/01  

KNNR 4 
0132/08  

Zaw ory przelotow e i zw rotne o średnicy nominalnej 80mm instalacji 
w odociągow ych z rur z tw orzyw  sztucznych

KNNR 4 
1430/01  

Wykonanie różnych elementów  betonow ych drobnow ymiarow ych o objętości do 
1,5m3

e-mail:%20mmatyjewicz@poczta.okay.pl
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1.4.3. KOLIZJE Z GAZEM ŚR /PR.

60
m2 55,5

61
m3 36,63

62 Rury PE ciśnieniow e o średnicy zew nętrznej 280mm łączone metodą zgrzew ania
m 18,5

63
m 18,5

64
m3 36,63

65
m3 8,33

1.4.4. PRZEWIERT POD DROGAMI

66
m2 180

67
m3 180

68
m2 75

69 Umocnienie skarp i dna kanałów  płytami prefabrykow anymi
m2 30

70
m2 30

71 Wykonanie ściany oporow ej dla sił nacisku do 50t - 2 płyty
szt 3

72
m 43,9

73
m 43,9

74
m3 180

75
m3 90

76 Mechaniczne plantow anie pow ierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
m2 90

77 Ręczne plantow anie pow ierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
m2 90

78
godzina 4

KNNR 1 
0113/01  

Usunięcie za pomocą spycharek w arstw y ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 
15cm

KNNR 1 
0305/02  

Wykopy liniow e lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m o głębokości do 
1,5m, w  gruncie kategorii III

KNNR 11 
0302/05  

KNNR 11 
0404/06  

Przeciąganie rurociągów  przew odow ych w  rurach ochronnych (z zamknięciem 
końców ek rur) o średnicy nominalnej 250mm

KNNR 1 
0318/01  

Zasypanie w ykopów  o ścianach pionow ych w  gruncie kategorii I-II o szerokości 
0,8-2,5m i głębokości 1,5m

KNNR 1 
0504/02  

Ręczne rozplantow anie 1m3 gruntu kategorii III leżącego na długości 1m w zdłuż 
kraw ędzi w ykopu

KNNR 1 
0113/01  

Usunięcie za pomocą spycharek w arstw y ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 
15cm

KNNR 1 
0210/02  

Wykopy oraz przekopy w ykonyw ane na odkład koparkami podsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,25-0,60m3 na głębokość do 3m w  gruncie kategorii I-II

KNNR 1 
0315/04  

Umocnienie palami szalunkow ymi stalow ymi w raz z ich rozbiórką ścian w ykopów  
pod komory, studzienki itp. o głębokości do 3,0m na sieciach zew nętrznych w  
gruntach suchych kategorii I-IV

KNNR 1 
0514/01  

KNNR 6 
0805/01  

Rozebranie naw ierzchni z płyt drogow ych betonow ych gr.12cm, spoiny 
w ypełnione piaskiem

KNNR 11 
0401/01  

KNNR 4 
1206/02  

Przew ierty maszyną do w ierceń poziomych WP 15/25 o długości do 20,0m rurami 
o średnicy nominalnej 150-250mm w  gruntach kategorii III-IV

KNNR 11 
0404/06  

Przeciąganie rurociągów  przew odow ych w  rurach ochronnych (z zamknięciem 
końców ek rur) o średnicy nominalnej 250mm

KNNR 1 
0214/01  

Zasypanie w ykopów  fundamentow ych podłużnych, punktow ych, row ów , 
w ykopów  obiektow ych gruntem kategorii I-II o grubości w arstw y w  stanie luźnym 
30cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami

KNNR 1 
0215/01  

Nakłady podstaw ow e na przemieszczanie gruntu uprzednio odspojonego  
kategorii I-III na odległość 10m

KNNR 1 
0502/01  

KNNR 1 
0501/01  

KNNR 1 
0603/01  

Pompow anie próbne pomiarow e lub oczyszczające przy średnicy otw orów  150 
do 500mm

e-mail:%20mmatyjewicz@poczta.okay.pl
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1.5. POMPOWNIE GŁÓWNE ŚCIEKÓW W AGLOMERACJI : "PS8"

1.5.1. ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE

79 Niw elacja terenu pod obiekty przemysłow e
ha 0,01

80
m3 3,75

81
m2 61,2

82
m3 48,24

83
m3 44,71

84
godz 5

85
szt 4

86 Podłoża z materiałów  sypkich o grubości 10cm
m2 4,41

87
t 0,1

88 Betonow anie ław  i stóp fundamentow ych zbrojonych
m3 2,65

89

kpl 1

90
kpl 1

1.5.2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE POMPOWNI GŁÓWNYCH - PS8

91
kpl 1

1.6. OBSŁUGA GEODEZYJNA

92
ha 1

1.7. NADZÓR ARCHEOLOGICZNY+

93 Prow adzenie nadzoru archeologicznego
m3 1

KNNR 1 
0112/01  

KNNR 1 
0113/01  

Usunięcie za pomocą spycharek w arstw y ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 
15cm

KNNR 1 
0314/02  

Umocnienie grodzicami w bijanymi pionow o w raz z ich w yciąganiem ścian 
w ykopów  o szerokości do 1,0m i głębokości do 6,0m w  gruntach naw odnionych 
kategorii I-IV

KNNR 1 
0202/06  

Roboty ziemne w ykonyw ane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 
w  gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samow yładow czymi 
na odległość 1km

KNNR 1 
0214/03  

Zasypanie w ykopów  fundamentow ych podłużnych, punktow ych, row ów , 
w ykopów  obiektow ych gruntem kategorii I-II o grubości w arstw y w  stanie luźnym 
40cm z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami

KNR 2-01 
0605/01  

Pompow anie próbne pomiarow e lub oczyszczające, średnice otw orów  od 150-
500mm

KNR 2-01 
0607/02  

Igłof iltry dmax 50mm w płukiw ane w  grunt bezpośrednio bez obsypki do 
głębokości 6m

KNR 2-18 
0501/01  

KNR 2-02 
0290/02  

Przygotow anie i montaż zbrojenia ze stali żebrow anej w  elementach budynków  i 
budow li

KNR 2-02 
1915/02  

 Kalkulacja 
indyw idualna 

Kalkulacja indyw idualna-montaż w yposażenia pompow ni-koszt zasilania 
elektrycznego i montażu pompow ni oraz monitoring i sterow anie przew idzieć w  
dostaw ie.(charakterystyka pomp i armatura zgodnie z częścią graf iczną PB) - dla 
PS8

KNR 7-04 
0101/01  

Montaż sposobem mechanicznym krat stałych o masie do 0,15t oczyszczanych 
ręcznie

KNR 5-10 
0101/01.1  

Układanie ręczne w  row ach kablow ych kabli jednożyłow ych o masie do 0,5kg/m, 
z przykryciem folią kalandrow aną z PCW uplastycznionego o grubości pow yżej 
0,4-0,6mm - Zasilania elektryczne pompow ni PS8

KNR 2-01 
0121/01  

Roboty pomiarow e przy pow ierzchniow ych robotach ziemnych - OBSŁUGA 
GEODEZYJNA

KNR 2-01 
0122/01  

e-mail:%20mmatyjewicz@poczta.okay.pl
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PONADTO:
-      załatwienie wszelkich formalności dotyczących budowy wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych, tj.
- urządzenie zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów dla potrzeb budowy,
- obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

z uzgodnieniami w ZUD - 5 egz. (ewentualne zmiany odcinków tras),
- sukcesywne przywracanie terenu do stanu pierwotnego, tj. odbudowę dróg, placów, chodników, przepu-

stów, ogrodzeń, kładek, wykonanie mostków przejazdowych oraz wyrównanie i uporządkowanie terenu po
zakończeniu robót,

- odtworzenie granic własności terenu (wbudowanie graniczników w przypadku ich uszkodzenia),
- zapewnienie niezbędnych dojść i dojazdów do gospodarstw i posesji w trakcie trwania robót,
- opłaty za wykonanie robót w drogach i pasie drogowym wraz z odpowiednim oznakowaniem ruchu zastęp-

czego i zabezpieczeniem oraz inne opłaty wynikłe z usunięcia kolizji i organizacji ruchu,
- ubezpieczenie robót,
- koszt związany z pompowaniem wody gruntowej, wynikły z dokumentacji geologicznej,
- odbiory kolizji i skrzyżowań sieci kanalizacyjnej z siecią wodociągową, gazową i inne płatne odbiory i nad-

zory zgodnie z zaleceniem Zakładu Gazowniczego, Zakładu Energetycznego, Dróg Krajowych , Powiato-
wych, Gminnych i innych oraz warunkami technicznymi do projektu,

- inne odbiory i opłaty wynikające z potrzeby realizacji,
- ewentualne odszkodowania z tytułu zniszczonych nasadzeń, np. krzewów, drzew, zasiewów, kwietników,
- koszty dokonanej przed rozpoczęciem robót inwentaryzacji i ewentualnej dokumentacji fotograficznej bu-

dynków narażonych na zniszczenie, w pobliżu których przebiegać będzie kanalizacja sanitarna,
- naprawę zniszczeń wg powyższej inwentaryzacji i dokumentacji,
- koszty z tytułu dokonanych zniszczeń nie wynikających z zakresu robót,
- koszty materiałów informacyjnych stosowanych podczas realizacji projektu tzn. po 2 tablice informacyjne

dla każdej miejscowości osobno poświęcone realizacji  projektu zawierające logo Unii Europejskiej, logo
ZPORR, oraz tekst opisujący fundusz zaangażowany w projekt,   

- koszty wynikające z dokumentacji projektowej dotyczące:
o zabezpieczenia i oznakowania robót przy budowie kanalizacji sanitarnej, w tym przy przekraczaniu 

dróg powiatowych i gminnych,
o rozwiązań (warunki techniczne) uwzględnionych w projekcie budowlano-wykonawczym, a nie ujętych 

w przedmiarze robót.

PONADTO WSZYSTKIE WYKONANE ODCINKI SIECI GŁÓWNEJ , ROZDZIELCZEJ I PRZYŁĄCZA PODDANE ZO-
STANĄ NA KOSZT WYKONAWCY PRÓBOM ZA POMOCA KAMEROWANIA. 

4. Określenia podstawowe

Sieć kanalizacyjna - sieć połączonych rurociągów służących do przesyłania ścieków bytowych  wraz z obiektami inży-
nierskimi.

Kanalizacja - rurociąg wraz z przyłączami, ułożony na zewnątrz, obiektów wytwarzających, magazynujących ścieki, słu-
żący do jej przesyłania i rozprowadzania.

Przyłącze - odcinek kanalizacji od ściany budynku do pierwszej studzienki w granicy posesji,
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących za-

danie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego i organu administracyjnego budowlanego zeszyt, z ponumero-

wanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, re-
jestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy
Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przez Wykonawcę kosztorys „ślepy”.
Kosztorys „ślepy” - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.
Księga Obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez wyko-

nawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w
Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego
na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeżeli przedział tole-
rancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych. 

Projekt budowlany -opracowany zgodnie z Zarządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Projekt techniczny (wykonawczy) — uszczegółowiony projekt budowlany.
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Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły
odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyj-
ne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu,

Dokumentacja powykonawczej - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
    wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i projekt techniczny (wykonawczy), „ślepy”       
     kosztorys, instrukcje, normy, przepisy 
Odległość między przedmiotami - odległość między punktami przedmiotów najbliżej siebie położonymi, np.: odległość

kabla od innego kabla, od rurociągu.
Odległość pionowa między przedmiotami - odległość między rzutami pionowymi przedmiotów.
Odległość pozioma między przedmiotami - odległość między rzutami poziomymi przedmiotów.
Polecenie Inżyniera - Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące spo-

sobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej,  służące do przepływu małych cieków

wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego.
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na

przykład dolina, bagno, rzeka itp.
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, ko-

lej, rurociąg itp.
Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w cza-

sie realizacji zadania budowlanego.
Rysunki - część Dokumentacji  Projektowej,  która wskazuje lokalizację,  charakterystykę i  wymiary obiektu będącego

przedmiotem Robót.
Rura przepustowa - rura grubościenna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lub z innego materiału o nie gorszych wła-

ściwościach, przeznaczona do budowy przepustów dla kanalizacji w miejscach skrzyżowań z innymi urządzenia-
mi uzbrojenia terenowego.

Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie proj. kanalizacji , w którym jakakolwiek część rzutu poziomego kanalizacji przeci -
na lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innego urządzenia podziemnego albo naziemnego, np. ruro-
ciągu, toru kolejowego, drogi, wody żeglownej lub spławnej, kabli, gazociągów itp.

Słup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezpośrednio lub pośrednio za pomocą fundamentu.
Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza służąca do zamontowania wysięgnika i oprawy oświetleniowej ulicznej, w

której w podstawę zainstalowane są urządzenia łączeniowe i zabezpieczające.
Trasa kanalizacji - pas terenu lub przestrzeni, którego osią symetrii(lub wg innego wymiaru) jest linia prosta lub łamana,

łącząca dwa lub więcej urządzeń kanalizacyjnych, w którym ułożone są jeden lub więcej rurociągów,
Zadanie budowlane - Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną i technologiczna,

zdolna do samodzielnego spełnienia przewidzianych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na
wykonaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.

5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projek-
tową, SST i poleceniami Inżyniera.

Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wy-
magania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej do-
kumentacji. Wykonawca nie może wykorzystać błędów  lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych. W przypadku
rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. W przypadku, gdy
materiały lub roboty nie będą zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość wyko-
nanej roboty,  to takie materiały i roboty będą niezwłocznie zastąpione innymi,  a ponowne ich wykonanie obciąży Wy-
konawcę.

Przekazanie placu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych
trasy oraz reperów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili od-
bioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

Dokumentacja Projektowa
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej

przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży
je Inżynierowi do zatwierdzenia.

Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i SST
Dokumentacja Projektowa, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wraz z Warunkami Technicznymi Wykona-

nia i Odbioru Robót  oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej
dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca ich ważność:
 Szczegółowa Specyfikacje Techniczne z War. Techn. Wykonania i Odbioru Robót
 Dokumentacja Projektowa.
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub popra-
wek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopusz-

czalne 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 dopusz-
czalnego przedziału tolerancji.

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty
winny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przewa-
żającej mierze w pobliżu wartości granicznych.

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST, ale
osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu budowli Inżynier może zaakceptować takie Roboty i
zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegółowymi kontraktu.

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 będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty roze-
brane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Placu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

Kontraktu. Przyjmuje się, że koszty te są włączone w cenę Kontraktu. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowi-
ska naturalnego oraz przepisów ochrony przeciw pożarowej.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na Placu
Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót.

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowied-
nim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwa-
nia budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wy-
konawcę na bieżąco.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy,  zainstaluje i  będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, bariery itp., zatrudni dozorców i podejmie
wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stale wa-
runki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.

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

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę
Kontraktową.

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 realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót Wykonawca będzie po-

dejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środo-
wiska na Placu i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej
i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:
a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną wybrane tak, aby nic powodo-

wać zniszczeń w środowisku naturalnym;
b) Plac Budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej;
c) Zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami,  paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
 możliwością powstania pożaru.
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczą-

cych ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.
Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat reali-

zacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

Materiały szkodliwe dla otoczenia:
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
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Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od do-
puszczalnego.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnio-
ną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zani-
ka (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Je-
żeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właści -
wych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowo-
dowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywat-

nej.
Jeżeli  w związku z zaniechaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych działań ze

strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, Wykonawca na swój koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociągi
kable teletechniczne itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie infor-
macji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie Placu Budowy.

O zamiarze przystąpienia do Robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia Wykonawca powinien za-
wiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera.

Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia i zabezpiecze-
nia przed uszkodzeniem tych urządzeń.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zaintere-
sowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń uzbrojenia tere-
nu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i

sprzętu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy.
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w spo-

sób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie może
używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni w
obrębie Placu Budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budow-
lanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, zgodnie z poleceniem Inżyniera.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji  Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny

pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebez-

piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpo-

wiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa pu-
blicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają od-
rębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca ma obowiązek opracowania instrukcji Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót
od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego Robót. robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez
inspektora nadzoru).

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w
taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru końcowe-
go.

Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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 dostar-
czonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabez-
pieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju ro-
bót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiado-
mić inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych insta-
lacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpraco-
wał dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

     Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji  na po-
wierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
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Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wa-
gowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru.

     Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment
budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzo-
nych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

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 przestrzega-
nie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować
inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Połączenia rur:
Połączenia dla rur PE na zgrzew doczołowy, a dla rur PVC na uszczelkę 

Głębokości ułożenia rurociągów:
Wszystkie rurociągi winny po ich ułożeniu posiadać przykrycie w wysokości min. 1,40 m

Rurociągi
Rurociągi należy ułożyć w wykopie wg profilu ich ukształtowania – dokładność ułożenia 1,0 cm. Wykop należy
wykonać  w zależności od potrzeb na 1-2 rurociągów  w wykopie. 
Rury winny być ułożone na podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz zakryte zasypką o grubości 20 cm. Następnie
należy wykop zasypać ponownie i zagęścić. Położenie infrastruktury takiej jak gaz, telefon, rury wodociągowe
itp.  należy ustalić drogą odkrywkową. 

6.2. Źródła uzyskania materiałów

Źródła uzyskania wszelkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed roz-
poczęciem robót.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych
do Robót Wykonawca przestawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz reprezentatywne próbki do za-
twierdzenia przez Inżyniera.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego
źródła uzyskają zatwierdzenie.

W przypadku niezaakceptowania przez Inżyniera materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca przedstawi do
akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumento-
wania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji technicznych
w czasie postępu Robót.

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały do wbudowania spełniają wymagania doku-
mentacji projektowej jak i specyfikacji technicznej.

6.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiego-
kolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenie i jakiekolwiek inne koszty związane z
pozyskaniem i dostarczeniem materiałów do Robót. Wszystkie materiały odpowiadające wymaganiom pozyskane z wy-
kopów na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych będą wykorzystane do robót
lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu i wskazań Inżyniera.

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w
obrębie placu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach kontraktowych.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i
przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót.

6.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli
przez inspektora nadzoru.

6.5. Materiały i sprzęt do realizacji robót

Dla materiałów i urządzeń zastosowanych do realizacji inwestycji, na podstawie artykułu 10 Ustawy Prawo Bu-
dowlane z dnia 07.07.2000 r. oraz Ustawy o Badaniach i Certyfikacji z dnia 03.04.1993r i Zarządzeniami wykonawczymi
do tych ustaw, na wyroby przemysłowe i budowlane zastosowane przy budowie wymagane są certyfikaty.
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6.6. Inspekcja materiałów

Materiały i wyroby mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności z wyma-
ganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podsta-
wą akceptacji określonej partii materiałów pod względem ich jakości.

6.7. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożo-
ne w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeżeli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych ro-
bót niż te, dla których zostały zakupione koszt tych materiałów zostanie przekwalifikowany przez inżyniera. Każdy rodzaj
Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, li-
cząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

6.8. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kon-
troli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do
ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.9. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w wyko-
nywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed użyciem ma-
teriału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaak-
ceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

6.10. Próba ciśnieniowa

Próbę szczelności  kanalizacji  łącznie ze studzienkami wykonać wg PN-84/B-10737, na infiltrację wg PN-92/B-
10735.

7. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowia-
dać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany
przez Inżyniera.

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

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

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywa-
nych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt,
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwa-
lifikowane i nie dopuszczone do robót.

Sprzęt używany przy budowie musi być sprawny technicznie. Potwierdzenie tej sprawności jest wymagane w do-
kumentach tego sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystne-
go wpływu na jakość wykonywanych robót. 

8. Transport

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

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumen-
tacji Projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odnie-
sieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające wa-
runkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z placu budowy.

Wykonawca stworzy warunki i będzie je przestrzegał w zakresie niedopuszczenia do wjazdu na drogi publiczne
środków transportu i maszyn budowlanych mogących spowodować ich zanieczyszczenie. W przypadku ich powstania
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
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9. Wykonanie robót

9.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, Polskimi Normami (patrz załączniki),
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie
przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Ro-
bót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpo-
wiedzialności za ich dokładność.

Inżynier będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inżyniera dotyczące akcep-
tacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Doku-
mentacji Projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki
badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich Robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na bu-
dowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier powiadomi Wykonawcę o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w
dokumentacji projektowej i SST. Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w punkcie 6.7.

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcę, pod groźba zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

9.2. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców

Jeżeli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a zaistniała wadli-
wość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawców, to Inżynier zleci
taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona do-
datkowe roboty zlecone przez Inżyniera na koszt Zamawiającego.

10. Wykonanie robót

10.1. Dokumenty i czynności wymagane od Wykonawcy

- przed rozpoczęciem robót:
o harmonogram robót,
o uzgodnienia niezbędne do rozpoczęcia robót wynikające z odpowiednich przepisów (na przykład wejście w

pas drogowy)
o

- w czasie trwania robót:
o obsługa geodezyjna,
o rysunki wykonawcze i powykonawcze,
o uzgodnienia 
o aprobata materiałów,
o raporty z kontroli, prób i odbiorów,

- po zakończeniu robót:
o inwentaryzacja powykonawcza,
o próby wody,
o protokół odbiorów częściowych,
o protokół odbioru końcowego.

Prace wymienione w 10.1. SST  Wykonawca zrealizuje własnym staraniem i na własny koszt.

10.2. Wymogi ogólne

Przed rozpoczęciem realizacji należy wykonać prace przygotowawcze polegające na  pomiarach, badaniu gruntu,
organizacji robót, ustalenie miejsca na odkładanie ziemi rodzimej, odwożenie nadmiaru gruntu, komisyjne przejęcie te-
renu budowy wraz z niezbędnymi reperami geodezyjnymi. Oś kanałów należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i wi -
doczny, kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i osiach studzienek, a na odcinkach prostych co 30 do 50
m.
Należy również wbić tzw. kołki świadki po obu stronach wykopu tak aby istniała możliwość odtworzenia osi i punktu pod-
czas prowadzenia robót. Repery robocze należy usytuować w miejscach stałych nie pozwalających na ich usunięcie lub
naruszenia w nawiązaniu do reperów państwowych. Przed przystąpieniem należy również zgromadzić sprzęt do odwod-
nienia wykopów w przypadku występowania wód gruntowych, opadowych i powierzchniowych. Odpompowywanie wody
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należy prowadzić w przypadku gdy wody uniemożliwiają wykonywanie wykopu lub prowadzenie prac montażowych. Od-
wodnienie należy prowadzić tak aby nie naruszyć struktury podłoża, ani podłoża sąsiednich budowli.
Roboty ziemne

1. Wykopy należy rozpocząć od najniższego punktu, tak aby zapewnić grawitacyjny odpływ wód w przypadku ich
występowania.

2. Wykopy wąsko przestrzenne należy zabezpieczyć deskowaniem z zastosowaniem rozpór.
3. W trakcie wykonywania robót nad wykopami ustawiać ławy z naniesioną osią wykopu i rurociągu oraz kontrolo-

wać rzędną dna.
4. Dno wykopu powinno być równe i posiadać spadek określony w dokumentacji budowlanej. W przypadku wyko-

pów wykonywanych ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowej o około 5 cm, a w
gruntach nawodnionych 20 cm. Przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym spód wykopu ustala się
na poziomie ok. 20 cm wyższym od rzędnej projektowej bez względu na rodzaj gruntu.

5. W gruntach spoistych wykopy wykonać początkowo do głębokości mniejszej od projektowanej zgodnie z pkt.4
a pogłębić do właściwej głębokości bezpośrednio przed ułożeniem podsypki piaskowej lub rur kanału.

6. Podczas wykonywania wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących obiektów na głębokości równej lub
większej niż głębokość ich posadowienia należy zabezpieczyć je przed osuwaniem i odkształcaniem.

7. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm dla gruntów zwięzłych, +5 cm dla grun-
tów wymagających wzmocnienia. Natomiast szerokość wykopu +5 cm.

Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez obudowy można wykonywać tylko w gruntach suchych, bez
występowania wód gruntowych, a teren nie jest obciążany nasypem przy krawędzi wykopu w pasie o szerokości
równej głębokości wykopu, dopuszczalne głębokości określono w PN74/B-02480 i wynoszą:

 W gruntach skalistych -  4,0 m
 W gruntach spoistych  -  1,5 m
 W pozostałych         -  1,0 m

Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych obudowane
a) Rodzaje materiałów obudowy -  z drewna , stali lub materiałów łączonych oraz innych materiałów ,

Zastosowane w zależności od głębokości wykopów , rodzaju gruntu, uwodnienia gruntu itp.
Jeżeli materiały użyte do obudowy nie są zabezpieczone fabrycznie przed szkodliwymi warunkami atmos-
ferycznymi powinny zostać zabezpieczone na budowie przez zaimpregnowanie, zaizolowanie lub środka-
mi antykorozyjnymi właściwymi dla danego materiału.

b) W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych należy zachować na-
stępujące warunki:
- zabezpieczenie przylegające do gruntu powinno być szczelne 
  i wystawać co najmniej 15 cm nad powierzchnię terenu

       - powierzchnia terenu powinna być uformowana ze spadkiem aby 
         odprowadzać wody poza teren przyległy do wykopu.

    - w przypadku konieczności odprowadzania wód opadowych rowami           
      odwadniającymi, krawędź rowu odwadniającego a krawędź 

         dna wykopu nie powinna być mniejsza od  3,0m
       -wprowadzenie wody z rowów odwadniających do studzienek powinno być 
        wykonane w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

Ścianki szczelne
Stanowią przegrody z pionowo wbijanych, dopasowanych do siebie materiałów wg. typów spotykanych na ryn-

ku i stosowanych do:
1. całkowitego odcięcia wód gruntowych od wykonywanego wykopu, z pozostawieniem ścianki w

wykopie w celu zastąpienia drenażu poziomego i pionowego.
2. zmniejszenia  dopływu  wód  gruntowych  do wykopu  celem umożliwienia  wykonania  stabilizacji

podłoża, ułożenia drenażu poziomego, zabezpieczenia ścian wykopu, ułożenia przewodu kanali-
zacyjnego lub innego.

3. rozparcie ścian wykopu w gruntach nawodnionych o głębokości powyżej 6 m i szerokości wykopu
w dnie powyżej 2m,

4. zabezpieczenie budowli w zasięgu klina odłamu ściany wykopu z pozostawieniem ścianki w wy-
kopie.

Zastosowane ścianki szczelne dla poz.1, 2 powinny być uzasadnione w dokumentacji analizą techniczno-ekonomiczną,
a wykonane zgodnie z wymogami

Wykopy otwarte nieobudowane o skarpach nachylonych.
Nachylenie skarp wykopów

1.Powinno być wykonane zgodnie z normami. Przy głębokości wykopu do 4 m i nie występowaniu wody grun-
towej i usuwisk, oraz nie  obciążeniu naziomu w zasięgu klina odłamu dopuszcza się następujące bezpieczne nachyle-
nie skarp:
      - w gruntach bardzo spoistych -  2 : 1
      - w kamienistych (rumosz, wietrzelina) skalistych spękanych-          1 : 1
      - w pozostałych gruntach spoistych, wietrzelinach i rumoszach-       1 : 1,25

   - w gruntach niespoistych - 1 : 1,5
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2.Przy równomiernym i szybkim odpływie wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa terenu równego 3-krotnej
głębokości wykopu oraz zabezpieczeniu podnóża skarpy na dnie wykopu.

Podłoża
Przewody należy układać na odpowiednio wykonanym podłożu, przed przystąpieniem należy dokonać odbioru technicz-
nego wykopu.
Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu odkrytego w wykopie.
Rozróżnia się dwa rodzaje podłoża:
   - podłoże naturalne stanowiące nienaruszony grunt sypki o wytrzymałości nie mniejszej 
     niż w dokumentacji, w przypadku braku tego warunku należy stosować podłoża wzmocnione.

  Podłoża wzmocnione należy wykonywać jako:
1. podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne

lub przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), mikroporowatych i kamie-
nistych.

2. podłoże żwirowo piaskowe lub tłuczniowo piaskowe:
a. przy gruntach nienawodnionych słabych i łatwo ściśliwych(muły, torf, itp.) o małej

grubości po ich usunięciu,
b. przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających),
c. w razie naruszenia gruntu rodzimego, który miał być podłożem naturalnym dla prze-

wodu,
d. jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych dla

kanałów murowanych, betonowych i żelbetowych monolitycznych lub z elementów
prefabrykowanych,

e. w razie konieczności obetonowania rur( szczególnie przy przejściach pod torami ko-
lejowymi, drogami, fundamentami obiektów budowlanych itp.)

3. – mieszane – wykonane z podłoży wyżej  wymienionych, przy nawodnionych gruntach sła-
bych, bardzo słabo ściśliwych i nasypowych.

Dla kanałów na terenach szkód górniczych grubość podsypki nie może być mniejsza niż 0,15 m, a minimalna grubość
obetonowania mniejsza niż 0,10 m.
    Podłoża naturalne lub podsypka podłoża wzmocnionego powinna umożliwiać wyprofilowanie kształtu spodu przewo-
du.
    Podłoża naturalne stosuje się na gruntach suchych o normalnej wilgotności takich jak:
piaszczyste, żwirowo-piaszczyste, piaszczysto gliniaste, gliniasto-piaszczyste, z zastrzeżeniem nienaruszalności spodu
wykopu.
    Odchyłki grubości podłoża wzmocnionego od dokumentacji technicznej nie może przekraczać 10 mm.
    Dopuszczalne odchyłki w osi podłoża wzmocnionego  od osi przewodu nie może przekraczać:

1. przewody z tworzyw sztucznych  - 10 cm
2. pozostałe  - 5 cm

    Różnica rzędnych wykonania podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie może w żadnym
punkcie przekraczać wartości 5 cm dla przewodów z tworzyw sztucznych.
Występujące różnice nie mogą w żadnym razie spowodować spadku przeciwnego ani zmniejszenia do wartości zero-
wej.

Zasypanie przewodów i wykopów
Warstwa ochronna
   Zasypywanie przewodu jak i użyte materiały nie powinny powodować uszkodzenia zasypywanego przewodu i obiek-
tów znajdujących się na przewodzie oraz izolacji ochronnej jaka została na nich wykonana. 
Grubość warstwy ochronnej dającej gwarancję nieuszkodzenia przewodu ( w tzw.  strefie niebezpiecznej)  z tworzyw
sztucznych powinna wynosić 0,3 m.
Materiałem zasypu w strefie powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziar-
nisty wg PN-86/B-02480.
Zasypany materiał powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu(a nie z góry) lub hydraulicznie w
przypadku zasypu materiałem sypkim.
   Do powierzchni terenu lub projektowanej rzędnej zasyp powinien zostać wykonany przy zachowaniu zagęszczenia
gruntu.
W przypadku braku określenia stopnia zagęszczenia powinien on wynosić co najmniej 1.
   W przypadku wykonywania prac ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej ( należy stosować się do wa-
runków wydanych przez zarządcę drogi) i trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu równego co najmniej 1
należy zastąpić górną warstwę wzmocnioną podbudową drogi.

Zagęszczanie
Zagęszczanie  gruntu  powinno  odbywać  się  warstwami  .  Każda  warstwa  powinna  zostać  zagęszczona  do

wskaźnika zgodnego z wymogami dla określonego rodzaju terenu i gruntu.
Grubość jednorazowa zagęszczanej warstwy nie powinna być większa niż:

-0,15 m przy zagęszczeniu ręcznym
-0,30 m przy zagęszczeniu mechanicznym

Osiągnięcie właściwego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności lub wynosić najmniej 80%jej
wilgotności.
Wskaźniki i odchyłki:
          ______________________________________________________________________________________________________________________________
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-odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu powinno być mniejsze od – 2%
-odchylenie wymiarów w planie nasypu nie powinno przekraczać  0,1 m

-odchylenie wymiarów w poziomie od podanych w DT.  0,5 m

-odchylenie spadków nachylenia skarp nasypu od podanych w DT.  5%

11. Roboty montażowe 

11.1.Kanalizacja sanitarna

Montaż urządzeń i instalacji
    Podstawowe wymagania prowadzenia robót ziemnych opisano w poprzednich rozdziałach. Tu wybrano istotne ele-
menty tych zagadnień mających szczególne znaczenie dla prawidłowości wykonania przewodów. W celu wykonania
przewodów kanalizacyjnych w ulicach metodą tradycyjną , należy uwzględnić wytyczne dla szerokości terenu:

- 2,0 m dla średnicy 100 – 200 mm
- 2,1-2,2 m dla średnicy 300 – 400 mm

Są to wartości przy uwzględnieniu przeciętnych warunków gruntowych i mogą zmieniać się w zależności od technologii
wykonania i rodzaju gruntu.
W przypadku montowania przewodów na powierzchni terenu (rury PE) i opuszczane do wykopu, nie zawsze istnieje po-
trzeba dokładnego odwodnienia wykopu, pod warunkiem spełnienia wymogów dla podsypki.
Przewody PVC powinny być montowane w wykopie, w zależności od stopnia nawodnienia stosuje się różne metody od-
wodnienia.
Należy dążyć do układania przewodów na gruncie rodzimym z nienaruszoną jego strukturą, odnosi się to do gruntów
piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i żwirowych, nienawodnionych i niezawierających kamieni.
Jeśli zachodzi potrzeba wykonania podsypki to powinna ona mieć wysokość co najmniej 0,1 m i być wykonana z piasku
lub piasku-gliniastego, albo gliny piaszczystej odpowiednio zagęszczonej. W przypadku gdy w gruncie znajdują się ka-
mienie lub skały, lub grunt będzie nawodniony po wykonaniu wykopu, podłoże powinno mieć wysokość co najmniej 0,15
m.
W gruntach słabych, jak torfy należy pod przewód specjalnie przygotowane podłoże np.( wybranie warstwy torfu aż do
gruntu stabilnego a miejsce po jego wybraniu wypełnić piaskiem).
Należy zwrócić uwagę, aby ani podsypka ani też grunt pod przewody nie został naruszony (rozmyty, spulchniony zmarz-
nięty)  przed  zasypaniem wykopu,  w przeciwnym wypadku naruszony  grunt  należy wymienić  na nowy na całej  po-
wierzchni i zastąpić go nową podsypką.
Podłoże powinno być wyprofilowane, aby rura spoczywała w nim ¼ swojej powierzchni.
Dno wykopu powinno być wyrównane o 0,02 m poniżej terenu projektowanego przy ręcznym wykonywaniu wykopu i
0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopów, w chwili układania przewodu wyrównuje się te różnice. 
W sytuacji kiedy nastąpiło przekopanie wykopu, wybrano grunt poniżej rzędnej projektowanej ułożenia przewodu, nale-
ży uzupełnić tę warstwę piaskiem odpowiednio zagęszczając. Obsypkę i zagęszczenie należy wykonać zgodnie z roz-
działem 10.

Montaż rurociągów
-  rury z PVC można montować w temperaturze od 0oC do 30oC, z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w
niskich temperaturach zaleca się wykonanie połączenia w temperaturze nie mniejszej niż +5oC. Montaż przewodów z
PE i PP w temperaturze otoczenia mniejszej niż 0oC jest możliwy, niemniej jednak ze względu  na ograniczoną elastycz-
ność zaleca się wykonywanie połączenia w temp. nie mniej niż 0oC.
    Przed opuszczeniem rury do wykopu należy sprawdzić jej stan techniczny.

Układanie rur na dnie wykopów:
 układanie rur w wykopie może odbywać się na uprzednio przygotowanym podłożu podłoże profilowane jest w

miarę postępu układania rur a grunt z podłoża wykorzystywany jest do stabilizacji ułożonej części rur poprzez
zagęszczenie po jego obu stronach, rura po ułożeniu powinna ściśle przylegać do podłoża co najmniej ¼ jej
obwodu. Połączenia rur powinny zostać odsłonięte a przestrzeń po obu stronach połączenia wolna, taki stan
powinien pozostać do czasu przeprowadzenia próby szczelności rurociągu.

Rury powinny zostać ułożone ze spadkiem podanym w dokumentacji projektowej, poniżej podano minimalne spadki dla
poszczególnych średnic:

       - 0,6  %   dla średnicy   160 mm
       - 0,5  %   dla średnicy   200 mm
       - 0,4  %   dla średnicy   250 mm
       - 0,33 %   dla średnicy   315 mm
 0,25 %   dla średnicy   400 mm


Maksymalne spadki kanałów wynikają z maksymalnej prędkości przepływu ścieków. 
Nie należy pod rury dla ułożenia prawidłowego spadku pokładać twardych elementów takich jak: kamienie, drewno, ka-
wałki betonu itp. Przewody układane przy bardzo dużych spadkach powinny być zabezpieczane przed przesuwaniem
podłużnym. Przyjęcie sposobu zabezpieczenia zależy od miejscowych warunków gruntowych i spadku terenu i na ogół
powinny być podane w dokumentacji z uzasadniającymi obliczeniami. Odchylenie osi ułożonej rury do kierunku ustalo-
nego w dokumentacji nie powinien przekraczać wartości 0,01 m. Przy przewodach z PE maksymalna długość montowa-
nego rurociągu na powierzchni terenu jest wyznaczana rozstawem punktów lub innych węzłów sieci. Przy wkładaniu
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rury do wykopu, jak i zmianie kierunku rur leżących należy zwrócić uwagę, aby nie przekroczyć dopuszczalnego mini-
malnego promienia załamania, który dla rur z PE może wynosić dn=50mm. Choć dopuszczalna wartość wygięcia rury
zależy również od temperatury.
           Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze poniżej 0oC należy przestrzegać instrukcji wydanej przez producen-
ta.

Układanie opuszczonej na dno rury powinno odbywać się na przygotowanym uprzednio podłożu, połączenie nowego
odcinka z już ułożonym można wykonać na poboczu wykopu lub  też w wykopie po odpowiednim przygotowania miej-
sca i sprzętu do łączenia.
      Złącza powinny pozostać odsłonięte do chwili wykonania próby szczelności przewodu.
Rury powinny być ułożone w gruncie w sposób przeciwdziałający:

   -zamarzanie ścianek w okresie zimowym
   -uszkodzeniem pod wpływem obciążenia zewnętrznego
   -niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (fundamenty itp.)

Głębokość ułożenia rur w gruncie bez dodatkowych środków zabezpieczających ustala ogólnie norma (PN-92/B-10735.
Kanalizacja.  Przewody kanalizacyjne.  Wymiarowania i badania przy odbiorze ). Według tej normy głębokość uło-
żenia rur powinna być taka, aby przykrycie hu mierzone od góry rury do rzędnej terenu była większa niż umowna głębo-
kość przemarzania gruntu hz o 0,20 m. W uzasadnionych przypadkach można przyjąć głębokość przykrycia o 0,1 m
większą od głębokości przemarzania gruntu.

W wypadku konieczności ułożenia rury na mniejszej głębokości, w celu zabezpieczenia przewody powinny być
ocieplone, np. warstwą żużla. Rury prowadzone w kanałach powinny być ułożone na dnie według rozwiązania podane-
go w dokumentacji technicznej.

Rozmieszczenie rur w stosunku do pozostałych sieci uzbrojenia podziemnego powinno być zgodne z doku-
mentacją projektową.  Rozmieszczenie rur w kanałach zbiorczych i gruncie powinny również odpowiadać wymaganiom
zawartym w odrębnych przepisach DIN 19537:1983.  Rury i kształtki z PEHD dla odwodnień i ścieków.  Wymiary.
Cz.I)   

W poniższych tablicach podano minimalne odległości rur kanalizacyjnych od innych sieci uzbrojenia podziemnego (Wy-
tyczne projektowania ulic. Generalna dyrekcja dróg publicznych. Warszawa 1992.)

Poza tym zgodnie z (Wytyczne projektowania ulic. Generalna dyrekcja dróg publicznych. Warszawa 1992.) zaleca
się aby rury były prowadzone w miarę możliwości poza jezdniami, a w przypadku prowadzenia pod jezdniami, studzienki
powinny być zlokalizowane w osi jezdni.

W przypadku zabudowy obustronnej przy szerokości ulic ponad 30 m zaleca się by przewody drugorzędne były ułożone
po obu stronach ulicy.

Odległość rur kanalizacyjnych od sieci wodociągowych i ciepłowniczych
Odległość pionowa  (m)            Minimalna odległość pozioma (m)

      0 <a < 0,5
        DN < 200 mm             b ≥ 1,5
        DN ≥ 200 mm             b ≥ 3.0

      A > 0,5        wartości jak w tabeli następnej
      0 <h < 0,5         c ≥ 1,5 + h
        h > 0,5        wartości jak w tablicy następnej

Wartości a, b, c, h, jak na poniższym rysunku

                              Dn
woda
lub c.o.

                 a
                      b                      c
                                       woda
                                     lub  c.o.
                                                     h                                                                          
                                                      
                                              kanalizacja
                                               Dn
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Minimalne odstępy między zewnętrzną ścianką rury kanalizacyjnej ułożonej w gruncie a innymi sieciami uzbrojenia pod-
ziemnego.

        Rodzaj sieci          Odstęp minimalny (m)

       Energetyczne                 0,5
       Teletechniczne                 2,0
   Gazowe niskiego ciśnienia                 2,0
   Gazowe średniego ciśnienia                 2.0
      Ciepłowniczy        wg powyższej tabeli
       Wodociągowy        wg powyższej tabeli

Łączenie elementów.
Elementy wykonane z PVC mogą być łączone nie tylko z elementami PVC lecz z innymi elementami wykonanymi z in-
nych materiałów takich jak: żeliwo, kamionka , żelbet, PE, ale łączenie odbywa się na podstawie specjalnie konstruowa-
nych złączek(nie dopuszcza się indywidualnych rozwiązań):

- (PVC)  kielichowych z uszczelką gumową
- (żeliwo, kamionka i żelbet) kielichowy element z PVC z uszczelką gumową
- (żeliwo i stal) kielichowo-kołnierzowe z pierścieniami i uszczelkami gumowymi
- (elementy PVC, z elementami PVC z żeliwnymi) kołnierzowych z kołnierzowymi luźnymi oraz uszczelkami gu-

mowymi i tuleją klejoną
- (PVC) kielichowych klejonych
- (PVC) nasuwkowych z uszczelką gumową
- (PVC) nasuwkowych klejonych
- (PVC) kołnierzowych z nasuwką dzieloną
- (elementy PVC, z elementami PVC i żeliwnymi) sprzęgłowo-kołnierzowych
- (elementy PVC z elementami PE) kielichowo blokującymi
Wszystkie wykonywane połączenia powinny być wykonane w taki sposób aby zapewnić pełną szczelność.

Szczegółowe warunki montażu i rodzaje złącz są podawane przez producenta wyrobów i w związku z tym na-
leży przy montażu stosować się do wymagań i wskazówek przez niego podanych.

Niemniej jednak w praktyce najczęściej stosuje się połączenia kielichowe wciskane z odpowiednio wyprofilowa-
ną uszczelką gumową.

Przed wykonaniem tego połączenia należy sprawdzić czy bosy koniec rury jest we właściwy sposób lub czy w
ogóle jest sfazowany, jeśli nie należy je wykonać, a kąt w stosunku do osi rury powinien wynosić 150.

Rury przy  zakupie  posiadają  takie  sfazowanie  wykonane  przez  producenta,  a  w specjalnie  uformowanym
gnieździe kielicha uszczelkę gumową.

Część wewnętrzna kielicha oraz zewnętrzna bosego końca rury powinna być dokładnie oczyszczona i posma-
rowana środkiem zmniejszającym tarcie, należy przy tym sprawdzić czy uszczelka gumowa jest właściwie uło-
żona i prawidłowo przylega do kielicha.

W celu wciśnięcia bosego końca rury do kielicha można użyć różnego rodzaju i typu wciskarek, które ułatwiają tą
czynność zwłaszcza przy większych średnicach.
Potwierdzeniem właściwego połączenia powinno być osiągnięcie przez początek kielicha max granicy wejścia oraz
współosiowości łączonych elementów.
Podobne wymagania dotyczą również łączenia dwu bosych odcinków za pomocą nasuwki z uszczelkami gumowy-
mi. Należy jednak zwrócić uwagę na to aby każdy bosy koniec rury posiadał oznaczoną granicę wcisku. Na rurach
handlowych oznaczenia te powinny być podane przez producenta.
Złącza klejone wymagają natomiast spełnienia specyficznych warunków, dotyczą one zarówno kleju jak i zachowa-
nia dokładnej procedury wykonania złącza które powinny być określone przez  producenta rur i kleju.
Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę na :
- rodzaj kleju, jaki zaleca producent
- czas i sposób rozprowadzania kleju na powierzchni końców rur
- czas wymagany do całkowitego związania kleju, po którym można przystąpić do próby szczelności.
Zabrania się stosowania kleju po upływie przydatności do użytku.
Głównym czynnikiem mającym wpływ na prawidłowość i i efekt wykonania połączenia jest temperatura. Należy
unikać klejenia rur w temperaturze poniżej 5oC.
W sytuacji konieczności wykonania połączenia w niskich temperaturach należy wykonać to połączenie w specjal-
nie przygotowanym podgrzanym namiocie.  W przypadku potrzeby wykonania przycięcia rur należy je wykonać w
taki sposób aby płaszczyzna cięcia była prostopadła do osi rury.
Zmiana kierunku rury w poziomie i pionie należy wykonywać za pomocą odpowiednich kształtek (trójników, kolan i
łuków).

Można przy tym również wykorzystać właściwości elastyczności rur i złączek kielichowych z pierścieniami gumowymi
uwzględniając przy tym maksymalne kąty odchylenia osi i ugięcia rury. Należy pamiętać przy tym aby przestrzegać za-
leceń  i warunków ustalonych przez producenta w tym zakresie. 
Łączenie elementów PE może się odbywać za pomocą muf elektrooporowych , a z innymi elementami wykonanymi z in-
nych materiałów takich jak: żeliwo, kamionka , żelbet, na podstawie specjalnie konstruowanych złączek(nie dopuszcza
się indywidualnych rozwiązań): 
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Przejście rur przez przeszkody terenowe.
Przejście rurociągów przez przeszkody terenowe, jak tory kolejowe i tramwajowe, drogi o istotnym znaczeniu komunika-
cyjnym, cieki wodne –rzeki, potoki, rowy powinny być wykonywane dokładnie jak określono w dokumentacji technicznej i
według ustaleń, uzgodnień i pozwoleń wydanych przez ich właścicieli.
Warunki budowy takiego przejścia obejmują między innymi: 

- rodzaje materiałów rur osłonowych,
- długości i głębokości przejścia
- sposobu zabezpieczenia komory wlotowej i wylotowej w przypadku jej występowania
Niemniej jednak przy ich wykonywaniu powinny być przestrzegane warunki opisane poniżej.
W przypadku wąskich i mało znaczących dróg komunikacyjnych można prowadzić rurociągi bez rury osłonowej,

niemniej jednak należy zachować głębokość przykrycia co najmniej 1,5 m. W trudnych przypadków takich jak przejście
pod torami, drogami o intensywnym ruchu rury należy prowadzić w rurach osłonowych. Sposób instalowania rur osłono-
wych wynika z przyjętych technologii i najczęściej polega na przeciskaniu, przewiercaniu lub przeciąganiu pod prze-
szkodą. Rurami osłonowymi mogą być rury stalowe, żeliwne lub PVC o średnicy umożliwiającej umieszczenie rury ka-
nalizacyjnej z kielichem oraz kilku cm zapasu wolnej przestrzeni. Grubość ścianki rury osłonowej powinna być określona
w dokumentacji. Rura kanalizacyjna może być również umieszczona współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób
gwarantujący stabilność ułożenia oraz swobodne położenie złącz. Najlepiej jest jednak unikanie wykonywania złącza w
rurze osłonowej, a jeśli jest to już konieczne ze względu na długość przejścia, należy przed włożeniem rury kanalizacyj-
nej przeprowadzić jej próbę szczelności. Wewnątrz rury osłonowej rura kanalizacyjna powinna mieć podparcie(podpory
przymocowane do przewodu najlepiej z tworzywa sztucznego, impregnowanego drewna lub stali) którego rozstaw unie-
możliwia powstawanie ugięcia. Podparcie powinno zapewniać połączenie z rurą kanalizacyjną na 30-50% obwodu i
mieć szerokość kilku cm. Rozstaw podparcia należy przyjmować dla określonej średnicy według danych producenta rur
( a wynosić powinien od 0,5 do 2,0 m.
Na końcach rur osłonowych powinny być wykonane studzienki lub komory rewizyjne do kontroli przejścia. Długość rury
osłonowej zależy od przeszkody i powinna być uzgodniona z właścicielem lub zarządcą obiektu. Natomiast przejścia rur
nad powierzchnią terenu (rzeki, jary, wąwozy, itp.) tj. podwieszenie, lokalizacja na przyczółkach powinny być wykonane
zgodnie z dokumentacją techniczną. W dokumentacji powinno być uwzględnione takie elementy jak:

- sposób i rozstaw mocowań
- izolacja termiczna

W miejscach przejścia przewodów przez ściany obiektów, nie wolno umieszczać złącza rur, w takich przypadkach rura
kanalizacyjna powinna się znajdować w rurze osłonowej, a przestrzeń pomiędzy nimi wypełniona materiałem plastycz-
nym nie agresywnym i nieszkodliwym dla tworzyw.

Zabezpieczenie przewodów przed przemieszczaniem się w wyniku parcia ścieków,  powinno być wykonane
zgodnie z dokumentacją. Tego rodzaju konstrukcje wykonuje się przy ułożeniu rur kanalizacyjnych w terenie o dużym
spadku, który opisani również w rozdziale 

Układanie rur na dnie wykopu.
Odnosi się to przede wszystkim do odgałęzień , łuków, zwężek i połączeń kielichowych nasuwkowych. Należy w tych
miejscach wykonać bloki oporowe wylewane na miejscu bądź prefabrykowane zgodnie z zawartymi w dokumentacji lub
w przypadku uzasadnionej konieczności wykonania

Przyłączenie przykanalików.
Podłączenie budynków do kanalizacji ogólnej podciśnieniowej wykonać zgodnie z dokumentacją tzn. wyłącznie

do studni na sieci podciśnieniowej.
Na sieci grawitacyjnej w przypadku występowania trójnika jako wpięcia wykonuje się je jak typowe odgałęzie-

nie. W zależności od rodzaju materiału przyłączenia domowego można zastosować różny typ kształtki, tzw. nakładki,
np. nakładki kielichowe do wykonania połączeń klejonych z rur PVC czy nakładki kielichowe do połączeń zgrzewanych
rur z PE. Na ogół średnice odgałęzień są większe niż w przypadku połączeń domowych.
Szczegółowy opis wykonania połączenia z nakładką można znaleźć w każdej instrukcji wydanej przez producenta rur.

Studzienki i inne obiekty na sieci kanalizacyjnej
Zmiana kierunku i spadku trasy grawitacyjnej oraz przekroju kanału, powinna być wykonana w studzienkach kanaliza-
cyjnych rewizyjnych lub komorach. Studzienki mogą być wykonane z różnego rodzaju materiałów, oprócz tradycyjnych
kręgów betonowych czy elementów prefabrykowanych, z materiałów termoplastycznych jak:

- polipropylen  (PP)
Biorąc pod uwagę tworzywa poza studzienkami z żywic epoksydowych zbrojonych włóknem szklanym i częściowo z
PEHD pozostałe studzienki mają średnice mniejsze od 1,0 m i nie są przewidziane do schodzenia do kanału. Zakłada
się iż większość czynności eksploatacyjnych jak: czyszczenie, inspekcja kanału i naprawy, są prowadzone przy obecnej
technice z powierzchni terenu.

Techniki montowania pozwalają na stosowanie różnego rodzaju konstrukcji studzienek teleskopowych lub z
rury trzonowej karbowanej.  Oba te rozwiązania mają właściwości amortyzowania obciążeń zewnętrznych, chroniąc w
ten sposób kanał przed zniszczeniem.

Ze względu na stosowanie różnego rodzaju materiałów do wykonania studzienek wykonywane są one w różnych
średnicach np.:

- 110 – 1000 mm  wykonane z PVC, PEHD i PP
- 1000 – 2000 mm  wykonane z PEHD, żywic epoksydowych zbrojonych włóknem lanym
Studzienki z tworzyw termoplastycznych umożliwiają prosty i łatwy montaż bez dodatkowych zabiegów gdyż posia-

dają fabrycznie wykonane kinety i odgałęzienia do połączenia kanałów. Kanały do studzienek mogą być dołączone za
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pomocą połączeń kielichowych w których są umieszczone właściwe uszczelki. Z uwagi iż studzienki są odporne na
agresywne warunki  gruntowo-wodne nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia  antykorozyjnego.  Trzon studzienki
wykonany z rury karbowanej może być przycięty na dowolną wysokość, a studzienka powinna być przykryta pokrywą
żeliwną lub stożkiem betonowym w zależności od usytuowania.  Studzienki należy montować na projektowanym pozio-
mie na podsypce grubości ok. 0,1 m. W przypadku montażu studzienki z rury karbowanej z PE, należy zwrócić uwagę
na właściwe umieszczenie uszczelki w wyżłobienie między karbami i następnie połączenie jej z kinetą. Zasypkę stu-
dzienki należy wykonać warstwami zagęszczając je odpowiednio do planowanej rzędnej terenu. W przypadku wykona-
nia  studzienki  teleskopowej,  rurę  kominową  należy  bardzo  starannie  zainstalować  w  głównym  trzonie  studzienki,
uszczelniając to połączenie specjalną uszczelką gumową dostarczoną w komplecie studzienki. Wysokość części pokry-
wowej, wystającej ponad połączenie z główną rurą trzonową powinna wynosić   0,3 – 0,5 m.

Próby szczelności kanalizacji grawitacyjnej
Przewody kanalizacyjne powinny być poddane badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do

gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. Próby szczelności należy przeprowadzać zgodnie ze szczegółowymi wy-
mogami podanymi w normie PN-92/B-10735 . Ze wszystkich warunków wymienionych w tej normie wymagań na szcze-
gólną uwagę zasługują:

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

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

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

 30 min. na odcinku o długości do 50 m
 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m

     Podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania obserwacji, jak przy bada-
niu na eksfiltrację.

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwe-
stycyjnego i użytkownika. 
PONADTO WSZYSTKIE WYKONANE ODCINKI SIECI GŁÓWNEJ , ROZDZIELCZEJ I PRZYŁĄCZA PODDANE ZO-
STANĄ NA KOSZT WYKONAWCY PRÓBOM ZA POMOCĄ KAMEROWANIA. WYMAGANA JEST KAMERA SAMO-
JEZDNA Z ZAPISEM CYFROWYM CAŁOŚCI PRZEPROWADZONYCH PRÓB.
WYMAGANE JEST ZASTOSOWANIE KAMERY Z OŚWIETLENIEM MINIMUN 24-MA DIODAMI WĄSKOKĄTNYMI I
12-TOMA DIODAMI SZEROKĄTNYMI ORAZ Z ROZDZIELCZOŚCIĄ KAMERY MINIMUM 752x582 I AUTOMATYCZ-
NYM BALANSEM BIELI.  

12. Transport

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

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumenta-
cji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadają-
ce warunkom dopuszczalnych  obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez inspektora nadzoru,  pod warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojaz-
dami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

13. Kontrola jakości robót

13.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnie-
nia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organi-
zacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami prze-
kazanymi przez Inżyniera.

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
- bhp,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli Robót,
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- sposób oraz formę gromadzenia wyników oraz zapisów pomiarów a także sposób i formę przekazywania tych infor-
macji Inżynierowi;

b) część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu Robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mecha-

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

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

dzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych ele-
mentów Robót, sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

13.2. Zasady kontroli jakości Robót

Kontrola i badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robot wykonawca powinien wykonać badania materiałów oraz ustalić recepty zapraw, beto-
nów, mieszanek bitumicznych

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną ja-
kość Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i ba-
dań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowa-
dzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.

Wykonawcza będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone. Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykona-
nie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających
procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inży-
nier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek  niedociągnięciach dotyczących  urządzeń,
sprzętu, zaopatrzenia materiałowego pracy personelu. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć
ujemnie na jakość robót Inżynier natychmiast wstrzyma ich użycie do Robót i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów, sprzętu itp.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakości ponosi Wykonawca.

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność wykonania z dokumentacja projektową,

specyfikacją techniczną. Prace należy wykonać uwzględniając przepisy i normy oraz zasady obowiązujące przy wy-
konawstwie robót budowlanych. W trakcie realizacji prac należy zachować niezbędne zabezpieczenia i wykorzystać
środki zapewniające utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu bhp.

 Zakres badań niezbędnych do wykonania obejmuje:
 Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową
 Sprawdzenie zgodności materiałów z normami, atestami i warunkami specyfikacji technicznej
 Sprawdzenie głębokości ułożenia kanałów sanitarnych, prawidłowości  posadowienia obiektów oczyszczalni  oraz

wykonania budynku socjalno-technicznego
 Sprawdzenia prawidłowości wykonani podsypki pod rurociągi oraz fundamentów pod obiekty oczyszczalni
 Sprawdzenie prawidłowego wykonania kanałów sanitarnych oraz przykanalików i połączeń hydraulicznych między-

obiektowych oczyszczalni
 Sprawdzenie zabezpieczeń rurociągów i przewodów przy przejściach pod przeszkodami stałymi
 Sprawdzenie zabezpieczeń przed korozją
 Sprawdzenie zasypki ochronnej kanałów
 Sprawdzenie obsypki zbiorników oczyszczalni
 Sprawdzenie rządnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych oraz przepompowni
 Sprawdzenie stopnia zagęszczenia podbudowy pod drogi

13.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo(np. dla piasku, żwiru, betony , stali, rur itp.). Zaleca się stosowanie statystycz-
nych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jedna-
kowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobiera-
niu próbek.

Na zlecenie Inżyniera 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 wła-
snej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
wypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

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

          ______________________________________________________________________________________________________________________________
____

26            PROJEKTOWANIE  *  OPINIE  *   EKSPERTYZY  *   REALIZACJA  *  KOMPLEKSOWA  DOSTAWA  *  NADZORY  INWESTORSKIE  *  ROZRUCHY  OCZYSZCZALNI  I  STACJI   UZDATNIANIA  

e-mail:%20mmatyjewicz@poczta.okay.pl


                   Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych   PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT          
                       NIP : 873-000-43-45                                               mgr inż. Marek Matyjewicz                             REGON : 850039248
        33-100 Tarnów ul.Ujejskiego 12     tel. 14627-26-37   fax. 627-26-37       605-960-860       e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

13.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, za-
akceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodza-
ju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich
wyniki do akceptacji Inżyniera.

13.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jed-
nak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

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

13.6. Badania prowadzone przez Inżyniera

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i
badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wy-
konawcy i producenta materiałów.

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót przeprowadzonego przez Wykonawcę, będzie oce-
niać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Je-
żeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci nieza-
leżnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych ba-
daniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite kosz-
ty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

13.7. Atesty jakości materiałów I urządzeń

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia materiały
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do Robót bę-
dzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

Urządzenia i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany na urządzeniach lub maszynach musi posiadać ważną
legalizację wydaną przez upoważnione instytucje. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą
być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały i/lub
urządzenia zostaną odrzucone.

13.8. 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 prowadze-
nie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpie-
czeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała za-
pisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy;
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej;
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót;
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót;
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny;
- uwagi i polecenia Inżyniera;
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu;
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 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;
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- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał;
- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do
ustosunkowania się.

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zaję-
ciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak
stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

(2) Księga Obmiaru
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Ro-

bót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym „Ślepym”
Kosztorysie i wpisuje się do Księgi Obmiaru.

(3) Dokumenty jakościowe
Atesty materiałów,  orzeczenia o jakości  materiałów,  recepty robocze i  kontrolne wyniki  badań Wykonawcy

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości, dokumenty te stanowią załączniki do odbioru
Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.

(4) Powstałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punkcie (1)-(3), następujące dokumenty:

a) pozwolenie na budowę zadania budowlanego,
b) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
c) protokoły przekazania Placu Budowy,
d) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
e) protokoły odbioru Robót,
f) protokoły z narad i ustaleń,
g) korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagi-

nięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej pra-
wem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Za-
mawiającego.

14. Obmiar robót

14.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym i SST.

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w „Ślepym” Kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu terminowo ustalonej płatno-
ści na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

14.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie pomiary długości i
odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą odmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Wszystkie elementy robót określone w metrach, będą mierzone równolegle do podstawy.
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone

w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą ważone w tonach
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na pojeździe po-
winny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inżyniera. Każdy pojazd powinien być oznako-
wany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację.

Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być przewożone pojazdami o
kształcie skrzyni, której pojemność można łatwo i dokładnie określić. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób
czytelny, umożliwiający jego identyfikację. Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być przed roz-
poczęciem robót uzgodniona przez Wykonawcę i Inżyniera na piśmie, dla każdego typu używanych pojazdów. Obmiar
objętości następuje w punkcie dostawy. Inżynier ma prawo sprawdzić losowo stopień załadowania pojazdów. Jeśli przy
losowej kontroli stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to ca-
łość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okre-
ślonym przez stosunek objętości obmierzonej do uzgodnionej.

Ilość lepiszczy bitumicznych jest określona w megagramach.
W przypadku elementów standaryzowanych takich jak: rury, mufy, kształtki , zasuwy , kręgi, studnie, armatura,

profile walcowane, drut, elementy w rolkach i belach, siatka ogrodzeniowa, dla których w ateście producenta podano ich
wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę do obmiaru.

Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastąpi na
podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile ich nie określono w SST.
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Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości wbudowanej w konstrukcję.
Woda będzie mierzona w metrach sześciennych.
Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej i SST.

14.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy( n.p. liczniki prądu , wody, telefony itp.), stosowany w czasie obmiaru
Robót będą zaakceptowane przez Inżyniera.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wyma-
gają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia  pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie
trwania Robót.

14.4. Wagi i zasady ważenia

Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilości i w
miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera.  Wagi powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji  i być utrzymane
przez Wykonawcę w sposób zapewniający zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.

Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były one atestowane i posiada-
ją ważne świadectwa legalizacji.

14.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót a także w przypadku wystę-
powania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakry-
ciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane
w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi
Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

14.6. Odbiór robót

W procesie realizacji budowy mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe.
Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy kolejnych odcinków sie-
ci, a w szczególności robót podlegających zakryciu. Odbiory częściowe mogą być przeprowadzone również dla obiek-
tów oczyszczalni po zakończeniu realizacji elementów robót stanowiących zamkniętą całość  Zakres odbiorów częścio-
wych obejmuje:

- sprawdzenie zgodności wykonanego zakresu robót względnie odcinka z dokumentacją , w tym w szcze-
gólności zastosowanych materiałów

- sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, obsypki, zasypki,
głębokości ułożenia przewodu, odeskowania

- sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu, a szczególności zachowania kierunku i spadku,
połączeń, zmian kierunku

- sprawdzenie prawidłowości zabezpieczeń odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez
przeszkody, wzmocnienia i bloki oporowe

- sprawdzenie prawidłowości wykonania studzienek, wpustów i innych elementów
- przeprowadzenie próby szczelności na eksfiltrację i infiltrację

  Przed przekazaniem obiektów oczyszczalni względnie rurociągu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać od-
bioru końcowego, który polega na:

- sprawdzenie protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich po-
stanowień, usunięciu usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzeniu protokołów  z prób
szczelności,

- sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia
- sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamontowania urządzeń studzienek, wpustów

i innych elementów .
Odbiory, częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru in-
westycyjnego i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeśli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie
zostaną spełnione lub też nie ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin
ich usunięcia.

Badania przy odbiorze
Badania przy odbiorze przewodów kanalizacyjnych oraz obiektów oczyszczalni ścieków zależne są od rodzaju

odbioru technicznego robót. Odbiory techniczne składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikają-
cych i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wyma-
ganiami PN-B- 10725 [12]. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:
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a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.

14.6.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych Robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Odbioru Robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inżyniera.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów w oparciu o przeprowa-

dzone pomiary, inwentaryzacje geodezyjne (operaty) w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi usta-
leniami.

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń Inżynier ustala
zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt.

W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń.
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji  o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inżynier

uwzględnia to i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej części Robót.

14.6.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych Robót wraz z ustaleniem należnego wynagro-
dzenia. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót.
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na 
 zbadaniu zgodności usytuowania obiektów oraz przewodów kanalizacyjnych i długości przewodu z dokumentacją i

inwentaryzacją geodezyjną. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno prze-
kraczać 0,1m. Dopuszczalne odchylenie rzędnych od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać 0,01m,

 zbadaniu zabezpieczenia przed korozją przez oględziny izolacji,
 zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczaniem przewodu w rurze ochronnej,
 zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podłoża natural-

nego sposób jego zagęszczania powinien być uzgodniony z projektantem i Inspektorem Nadzoru,
 zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki , który powinien być drobny i średnioziarnisty, bez grud

i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony,
 zbadaniu szczelności przewodu,
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby szczelności przewodu, inwentaryza-
cją geodezyjną oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi
rur i armatury, jest przedłożony podczas spisywania protokółu odbioru technicznego – częściowego, który stanowi pod-
stawę do decyzji o możliwości zasypania odebranego odcinka przewodu sieci . Wymagane jest także dokonanie wpisu
do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego – częściowego.
Wykonawca budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.22 ustawy [1] przy odbiorze technicznym częściowym, zgłosić In-
westorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie wymaganych prób i sprawdzeń, zapewnić geode-
zyjną inwentaryzację, przygotować dokumentację powykonawczą.                             

14.6.3. Odbiór końcowy Robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i
wartości.

Całkowite zakończenie Robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.

Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwier-
dzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego.

Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wyko-
nawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru
końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegają-
cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, komisja przerwie
swe czynności ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywa-
nych  Robót  w poszczególnych  zakresach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacją  Projektową  i  SST  z
uwzględnieniem tolerancji i nie większego wpływu na cechy eksploatacyjne i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona po-
trąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach
Kontraktowych.
Ponadto w zakres odbioru technicznego  końcowego
zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną,
zbadaniu zgodności protokółów odbioru szczelności, wyników badań sprawności oczyszczania dla oczyszczalni ścieków
oraz wyników stopnia zagęszczenia gruntu  zbadaniu zainstalowanych urządzeń i ich  działania,
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Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem odbiorów technicznych częściowych pro-
jektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badań, wynikami badań,  stopnia zagęszczenia gruntu
zasypki  wykopów i inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokółu odbioru technicznego
końcowego, na podstawie którego przekazuje się użytkownikowi wykonany umowny zakres prac. Konieczne jest także
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 
Teren po budowie   powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.
Wykonawca budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.57 ust.1 paragraf 2 [1], przy odbiorze końcowym złożyć oświad-
czenia:
o wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę,o doprowadzeniu do należyte-
go stanu i porządku terenu budowy.
Przy odbiorze końcowym należy dostarczyć następujące dokumenty:
 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót – doku-

mentacja powykonawcza
 dziennik budowy
 certyfikaty i inne dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów i zamontowanych urządzeń
 protokóły wszystkich odbiorów częściowych oraz odbiorów urządzeń wchodzących w skład instalacji i sieci
 protokóły z przeprowadzonych prób szczelności, pomiarów oporności izolacji, itp.
 Protokół zakończenia rozruchu technologicznego oczyszczalni
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
 zgodność wykonania z dokumentacją projektową i zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od

dokumentacji
 protokóły odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek
 protokóły badań szczelności i pomiarów elektrycznych
 protokóły badań ścieków oczyszczonych

14.6.4. Dokumenty do odbioru końcowego Robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego Robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przy-
gotować następujące dokumenty:
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami;
- Specyfikacja Techniczna;
- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowa-

nie wykonania jego zaleceń;
- ustalenia technologiczne;
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru;
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ;
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów;
- opinię technologiczną sporządzona na podstawę wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumen-

tów odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ i ST;
- sprawozdanie techniczne;
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
- zakres i lokalizację wykonywanych Robót;
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego;
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót.

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do od-
bioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalo-
nego przez Zamawiającego.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

14.6.5. Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy od-
biorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizu-
alnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

15. Uwagi końcowe

Wszystkie roboty wchodzące w skład zadania inwestycyjnego objęte przetargiem, wykonane będą siłami Ge-
neralnego wykonawcy. Zamawiający nie będzie prowadził robót we własnym zakresie.

Załącznikiem do niniejszej specyfikacji technicznej są przedmiary wszystkich robót.

Odpowiedzialność wykonawcy za realizowane roboty:
Zasady ciągłości odpowiedzialności wykonawcy w trakcie realizacji robót i w okresie gwarancji i rękojmi.

- wykonawca jest odpowiedzialny za stan placu budowy oraz wznoszonych obiektów i wykonywania ro-
bót od momentu przejęcia placu budowy do dnia odbioru końcowego obiektów 

- zabezpieczenie robót przed skutkami obniżonych temperatur w okresie obniżonych temperatur – ob-
ciąża wykonawcę
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- okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się na okres rękojmi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty spowodowane w czasie prac przy realiza-
cji zadania, aż do przekazania go zamawiającemu

- wykonane roboty budowlane podlegają ochronie w okresie trwania ich eksploatacji, a wykonawca jest
odpowiedzialny względem zamawiającego w przypadku ujawnienia w wykonanym przedmiocie umo-
wy wad zmniejszających ich wartość lub użyteczność 

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w
czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze z przyczyn tkwiących w
przedmiocie umowy w chwili odbioru

- Istnienie wad stwierdza się protokolarnie.
- Protokół określi terminy i sposób usunięcia stwierdzonych wad

16. Podstawa płatności

16.1. Ustalenia ogólne

16.1.1.Podstawa płatności

Podstawą płatności będzie kwota wykazana w umowie kontraktu ustalona w drodze przetargu. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną

dla danej pozycji „Ślepego” Kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej

wykonanie, określone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa będzie obejmować:

- robociznę bezpośrednią;
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu;
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z powrotem, mon-

taż i demontaż na stanowisku pracy);
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i labora-

torium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg do-
jazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty
za dzierżawę placów i dróg, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przed-
siębiorstwa Wykonawcy;

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w cza-
sie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym;

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym „Ślepym” Kosztorysie
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową
za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach Kontraktu.

17. Zaplecze Zamawiającego

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany zapewnić zamawiającemu zaplecze umożliwiające pełnienie
funkcji nadzorczych na budowie.

    Opracował 
     Mgr inż. Marek Matyjewicz

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub popra-
wek.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA        S-01
                WYTYCZENIE TRASY 

                                                                   I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
1.   Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wytyczenia trasy i punktów wy-
sokościowych przy wykonaniu DO PB: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIĄ, 
RUROCIĄGIEM TŁOCZNYM I ZASILANIAM ELEKTRYCZNYM, PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI 
SZCZEPANOWICE - GMINA PLEŚNA

1.2. Zakres stosowania ST
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują Roboty pomiarowe przy budowie sieci wodociągowej z
przyłączami
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami, i ST S-00.00. „Wymagania 
Ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest  odpowiedzia lny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Do-
kumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące Robót poda-
no w ST S-00.00. „Wymagania Ogólne".
2.   Materiały
Materiałami stosowanymi przy wyznaczeniu, odtworzeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktów wy-
sokościowych wg zasad niniejszej ST są:
1. paliki drewniane o średnicy 15-20 cm i długości 1.5-1.7 m do wyznaczenia punktów
2. głównych trasy oraz o średnicy 5-8 cm i długości 0.3m do wyznaczenia i stabilizacji
3. pozostałych punktów,
4. pręty stalowe o 0 12 mmi długości 30 cm,
5. farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów na jezdni).
6. słupki betonowe, rury metalowe lub pręty stalowe powinny mieć długość około 0,5 m
7. świadki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0,5 m i przekrój
8. prostokątny.
3. Sprzęt
Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów sieci wodociągowej  oraz repe-
rów roboczych oraz prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokości elementów 
sieci sanitarnych, przepompowni ścieków, separatorów oraz dróg i ulic wykonane będą specjalistycznym 
sprzętem geodezyjnym:

-teodolity,
-dalmierze,
-niwelatory,
-tyczki,
-łaty,
-taśmy stalowe,

Sprzęt stosowany do wyznaczeń powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
4. Transport
Materiały (np. paliki drewniane oraz pręty stalowe) mogą być przewożone dowolnym transportem.
5. Wykonanie Robót
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót.
Ogólne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST S-00.00 Wymagania Ogólne.
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii.
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne sieci wodociągo-
wej, punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu charakterystycznego i dostarczyć Inspek-
torowi nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych.
Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inspektora nadzoru.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić oblicze-
nia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót.
5.2. Wyznaczenie punktów wysokościowych.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i upraw-
nienia.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne 
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie 
różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inży-
niera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej 
decyzji przez Inżyniera. Wszystkie Roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w 
dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostaną 
wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, że Roboty 
dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.
Wszystkie Roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaak-
ceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.
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Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w ozna-
czenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. For-
ma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpo-
wiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania Robót.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji Robót należą do obo-
wiązków Wykonawcy.
Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu charakterystyczne-
go sieci sanitarnych, przepompowni ścieków oraz sieci elektrycznych.
Punkty wierzchołkowe trasy sieci i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 
przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocni-
czych,  położonych poza  granicą robót ziemnych  Maksymalna odległość pomiędzy punktami głów-
nymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. Wykonawca powinien założyć robocze punkty 
wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi tras sieci, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna 
wynosić 250 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona,   za-
leżnie   od jego   konfiguracji.   Repery  należy  wykonać   dla  każdego  punktu charakterystycznego każ-
dej sieci oraz dla każdego obiektu kubaturowego.
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem obiektów. Jako repery ro-
bocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach. O ile brak takich punktów, 
repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, 
osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrów-
naniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne 
określenie nazwy reperu i jego rzędnej.
5.3. Kolejność wykonywania Robót geodezyjnych.
 Wytyczenie głównej osi sieci sanitarnych oraz przyłączy (sytuacyjne i wysokościowe),
 Wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów sieci sanitarnych oraz

przyłączy w wykopie przed zasypaniem,
 Inwentaryzacja elementów naziemnych sieci sanitarnych.
 Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przeka-
zane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyj-
nej, określonej w dokumentacji projektowej.
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od 
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów.  W przypadku sieci dodatko-
wo musi zostać wyznaczona każda studnia.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowo- wykonaw-
czej nie może być większe od 3 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do
1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowo- wykonawczej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt. 2.2. Usunięcie pali z osi trasy
jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca Robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stro-
nach osi, umieszczonych poza granicą Robót.
6. Kontrola jakości Robót
6.1. System kontroli jakości Robót.
Ogóle zasady kontroli jakości Robót podano w ST S-00 „Wymagania Ogólne". Kontrolę jakości Robót 
pomiarowych związanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktów wysokościowych nale-
ży prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i 
Kartografii.

6.2. Sprawdzanie Robót pomiarowych.
Sprawdzanie Robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad:
- należy sprawdzić położenie punktów głównych sieci sanitarnych, 
- należy sprawdzić wysokości punktów głównych sieci sanitarnych, 
- wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe należy sprawdzać na wszystkich załamaniach pio-

nowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km i w każdym przekroju poprzecznym
- robocze punkty pomiarowe należy sprawdzić niwelatorem na całym obszarze budowy, wy-

znaczenie wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą, co najmniej w pięciu miejscach 
na każdym kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwości.

7. Obmiar Robót
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Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar Robót obejmu-
je Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, których konieczność 
wykonania uwzględniona będzie w trakcie trwania Robót między Wykonawcą  a Inspektora nadzoru.
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST „Wymagania Ogólne". Jednostką obmiaru jest 1 m.
8. Przejęcie Robót
 Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w ST „Wymagania Ogólne".
 Przejęcie Robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie następuje na

podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej,
które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.

 Wykonawca jest zobowiązany wykonać na swój koszt i przekazać Inspektora nadzoru komplet map 
geodezyjnych powykonawczych.

9. Podstawa płatności
Ogóle zasady płatności podano w ST S-00.00. „Wymagania Ogólne".
Płatności za 1 m sieci wodociągowej należy przyjmować na podstawie szkiców lub protokołu z kontroli 
geodezyjnej, które Wykonawca powinien przedłożyć Inspektora nadzoru.
Zgodnie z Dokumentacją Projektową Roboty związane z wyznaczeniem osi trasy i punktów wysokościo-
wych obejmują:

-prace pomiarowe (sytuacyjno-wysokościowe) dla budowanych sieci wodociągowych,
Koszt Robót obejmuje:

-wytyczenie głównych osi kolektorów sieci sanitarnych (sytuacyjne i wysokościowe) 
-wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów sieci
sanitarnych,
- inwentaryzacja elementów naziemnych sieci sanitarnych

10.   Przepisy związane
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna 0-3. Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK.
Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK. 
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

                                                     SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instalacja elektryczna odbiorcza pompowni ścieków P
Część ogólna

Nazwa zamówienia

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla instalacji elektrycznej odbiorczej dla pompowni ścieków P
zlokalizowanej w miejscowości zuchowa dz. Nr 97/4, gm. Pleśna.

Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
realizacją następujących robót, urządzeń rozdzielczych i instalacji:

Niniejsze opracowanie obejmuje:
szafkę układu pomiarowego SP wraz z przyłączem na słupie,
wewnętrzną linię zasilającą (zasilania zalicznikowego),
szafkę zasilająco- sterowniczą SZS wraz z AKP – wytyczne projektowe,
oświetlenie terenu,
połączenia wyrównawcze,
ochronę od porażeń,
ochronę przeciwprzepięciową.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem instalacji j.w.
i obejmują:

3. wymagania wykonawcze,
4. wymagania materiałowe,
5. technologię montażu,
6. transport i rozładunek,
7. składowanie materiałów,
8. nadzór u odbiory.
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Określenia podstawowe występujące w specyfikacji

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi Normami zawarty-
mi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., a w przypadku ich braku z normami branżowy-
mi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy każdej pozycji dodatkowo. Robo-
ty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Niewyszczególnienie
jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy z ich stosowania.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową.
Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji po-

winny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów
(typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inżynierem 
Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

Warunki stosowania materiałów

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, które spełniają te warunki są:
- Wyroby budowlane,  dla  których  wydano certyfikat  na znak  bezpieczeństwa,  wykazujący,  że  zapewniono
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji.
- Wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodno-
ści z normą europejską wprowadzoną do Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami
podstawowymi.
- Wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających nie-
wielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regu-
łami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania są również wyroby wykonane według indywidu-
alnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał
oświadczenie zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami.

Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi  wszelkie wymagane dokumenty dla
udowodnienia powyższego.

Za materiały nieodpowiadające wymaganiom uznane zostaną wszystkie materiały, które: nie spełniają wymo-
gów technicznych określonych przez specyfikację, były przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta w wyni-
ku czego nastąpiła zmiana własności materiału.

Odbiór materiałów na budowie

Materiały takie jak rozdzielnica główna, szafka zasilająco - sterownicza, skrzynki zaciskowe, oprawy oświetle-
niowe, przewody należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami
odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z dany-
mi wytwórcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wy-
konania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót.

Składowanie materiałów na budowie

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiega-
jących zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosfe-
rycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości  materiałów
oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych

Sprzęt i narzędzia wykorzystywane do wykonania robót muszą być w pełni sprawne, na bieżąco konserwowa-
ne i poddawane okresowym przeglądom – zgodnie z zaleceniami producenta.

Ponadto muszą one spełniać wymogi bhp i bezpieczeństwa pracy. Zastosowany sprzęt powinien posiadać
dopuszczenia do użytkowania. Niedopuszczalne jest używanie sprzętu niespełniającego powyższych wymogów, jak
również wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.
Wymagania dotyczące środków transportu

Środki transportowe używane na budowie do transportu materiałów muszą być sprawne i posiadać ważne ba-
dania techniczne.

Wszystkie środki transportowe powinny spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepi-
sów o ruchu drogowym.

Ponadto powinny one zapewniać dostarczenie na budowę materiałów w warunkach gwarantujących ich prze-
wóz bez uszkodzeń, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy.
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Wymagania szczegółowe wykonania robót elektrycznych
c) Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki,
w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne.
d) Trasa układania kabli powinna być zgodne z Projektem Zagospodarowania Terenu, a trasa zmian powinna być
wytyczona przez Geodetę Uprawnionego.
e) Prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu bezwzględnie należy wykonywać ręcznie.
f) Wszystkie prace ziemne - skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu, wykonywać w obecności przedstawicie-
li właścicieli danych urządzeń.
g)  Wykonanie instalacji w ziemi wymagać będzie:

4. wykopania rowu o głębokości 0,8m; szerokość wg ilości układanych kabli,
5. nasypania warstwy piasku na dnie rowu,
6. ułożenia kabli wraz z ich oznaczeniem poprzez odpowiednie oznaczniki,
7. zasypania kabli 10cm warstwą piasku,
8. ułożeniem taśmy ostrzegawczej
9. zasypania kabli warstwą ziemi

h) Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj
instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w
jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.
i) Łączenie przewodów.

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie instala-
cyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają
wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w
projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera.
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego
zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowa-
ny.
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem
a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w
sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przy-
łączenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku
stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny.
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulej-
kami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

j) Przyłączenie odbiorników

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie
musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
osłabieniem siły docisku, korozją itp. Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności
od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać rurach sztyw-
nych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane
są do przesunięć lub przemieszczeń.

k) Montaż szafy zasilająco – sterowniczej

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddziel-
nie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji.
Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją wsporczą nale-
ży wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem.
Po zamontowaniu urządzenia należy:

- zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych,
- założyć osłony zdjęte w czasie montażu,
- podłączyć obwody zewnętrzne,
- podłączyć przewody ochronne.

l) Oświetlenie terenu pompowni
Montaż fundamentów prefabrykowanych

Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego fundamentu, zamiesz-
czonymi w dokumentacji projektowej. Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu, na 10 cm war-
stwie betonu B 10, spełniającego wymagania PN-88/B-06250 lub zagęszczonego żwiru spełniającego wymagania
BN-66/6774-01. Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyj-
nego ścianek i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca. Maksymalne odchylenie
górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500, z dopuszczalną tolerancją rzędnej
posadowienia  ± 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno być wykonane z dokładnością ± 10 cm.
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Montaż słupów

Słupy należy ustawiać dźwigiem w uprzednio przygotowane i częściowo wykonane ustoje. Głębokość posa-
dowienia słupa oraz typ fundamentu należy wykonać według dokumentacji projektowej. Odchyłka osi słupa od pio-
nu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa. Słup należy ustawiać tak, aby jego wnę-
ka znajdowała się od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz nie
powinna być położona niżej niż 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

Montaż opraw

Montaż opraw należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem. Każdą  oprawę  przed  za-
montowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). Oprawy
należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów. Należy stosować przewody ka-
belkowe o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi o przekroju żyły nie mniejszym niż 1,5mm2. Ilość przewo-
dów zależna jest od ilości opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej do każdej oprawy należy prowadzić po trzy prze-
wody. Oprawy należy mocować w sposób wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewo-
dów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy. Oprawy powinny być  mocowane w sposób trwały, aby nie
zmieniały swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej.
m)  Montaż połączeń wyrównawczych i uziomu
Dla instalacji połączeń wyrównawczych wykonać uziom. Wykonać połączenia wyrównawcze łącząc następujące
elementu:

 przewód PE w szafce pompowni,
 metalowe rurociągi wchodzące do zbiornika,
 metalowe elementy konstrukcyjne.

n) Próby montażowe

Zakres nadzoru prób i pomiarów nad robotami elektrycznymi i teletechnicznymi powinien być wykonywany zgod-
nie ze szczegółami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz z ogólnymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Od-
bioru Robót Budowlanych. Zakres podstawowych prób obejmuje:

e) pomiar rezystancji izolacji instalacji,
f) pomiar rezystancji izolacji odbiorników,
g) pomiary impedancji pętli zwarciowych,
h) pomiary rezystancji uziemień.

Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Próby wykonywane przez producentów

Wszystkie urządzenia, osprzęt, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawcę w ramach niniejszego
kontraktu powinny być poddane próbom określonym w odnośnych normach. Wykonanie prób musi być potwierdzone
atestem wydanym na piśmie przez producenta. 

Próby wykonywane w czasie budowy

Próby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmować pomiar rezystancji izolacji, biegunowości i cią-
głości połączeń. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkie niezbędne przyrządy pomiarowe do wykonywania
prób. W miarę postępu robót wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prób i po-
miarów dla kolejnych fragmentów instalacji.  Wykonanie odnośnych prób powinno być niezwłocznie odnotowane w
dzienniku budowy.

Oględziny po zakończeniu robót

Po zakończeniu robót, ich kolejnych etapów oraz przed podaniem napięcia wykonawca zobowiązany jest do-
konać oględzin instalacji w celu stwierdzenia kompletności i zgodności instalacji z projektem, właściwego doboru i
montażu urządzeń oraz braku widocznych uszkodzeń, szczególnie takich, które mogłyby spowodować pogorszenie
bezpieczeństwa obsługi. Wykonanie powyższych czynności powinno zostać odnotowane w dzienniku budowy.

Próby montażowe po zakończeniu robót.

Po zakończeniu robót wykonawca jest zobowiązany wykonać badania:
- ciągłości połączeń obwodów,
- rezystancji uziomu,
- rezystancji izolacji,
- ochrony przez zastosowanie przegród i obudów wykonanych podczas montażu,
- biegunowości i następstwa faz podłączenia silników,
- skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej,
Metody pomiarowe powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami.
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Oddanie instalacji do użytku

Po uzyskaniu satysfakcjonujących wyników prób pomontażowych wykonawca powinien dokonać uruchomienia insta-
lacji i zademonstrować jej prawidłowe działanie zgodnie z rysunkami i specyfikacją.
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Obmiar robót będzie każdorazowo wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i powinien być przeprowadzo-
ny zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania, jak i po zakończeniu wykonywania elemen-
tu robót stanowiącego odrębną całość obiektu.

Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu.
Odbiór robót budowlanych
Po zakończeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi:
- plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunków roboczych,
- pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespołem projektowym,
- Dziennik Budowy i książkę obmiarów,
- protokóły odbiorów częściowych na roboty zanikające,
 gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty związane z zastosowanymi urządzeniami i ma-
teriałami,
 protokóły prób i pomiarów pomontażowych.

Wymagania wyżej określone należy traktować jako minimalne. Mogą one ulec zmianom i rozszerzeniom w ra-
mach ogólnych i szczegółowych warunków kontraktowych.

W skład komisji wchodzi kierownik robót oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy, inwestora i użytkowni-
ka oraz przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego jeżeli wymagają tego przepisy.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualny-
mi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej.

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym stwierdze-
niem braku przygotowania instalacji do użytkowania. Po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowa-
dzić ponowny odbiór.
Rozliczenie robót
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych.
Dokumenty odniesienia
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.01.2011 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wpro-
wadzonych do obrotu (z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań
jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów
budowlanych oznaczeniem CE (z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bez-
pieczeństwa i higieny pracy (z późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
urządzeniach i instalacjach energetycznych (z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robót budowlanych (z późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Ministrów: Pracy Opieki Społecznej oraz Zdrowia z 20.03.1954 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy obsłudze żurawi (z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (z późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony prze-
ciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyro-
bów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wy-
dawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (z późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (z późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowa-
nia systemu elektroenergetycznego (z późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (z późniejszymi zmianami).
- PN- 76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powło-
ce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV.
- N SEP-E-004:2004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- PN-HD 60364-4-41 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
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- PN-HD 60364-4-42 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
- PN-HD 60364-4-43 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.
- PN-IEC 60364-4-47 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czeństwa.  Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia  bezpieczeństwa.  Postanowienia  ogólne.  Środki  ochrony
przed porażeniem prądem elektrycznym.
- PN-IEC 60364-4-443:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.
- PN-HD 60364-5-51 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elek-
trycznego. Postanowienia ogólne.
- PN-HD 60364-5-52 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elek-
trycznego. Oprzewodowanie.
- PN-IEC 60364-5-53:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
- PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

Uwaga:

Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych powinny być wykonywane zgodnie z przepisami i normami
obowiązującymi w dniu ich realizacji.

Podane w dokumentacji projektowej nazwy lub typy materiałów i produktów mają na celu wskazanie parametrów jako-
ściowych. Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych (podobnych) lub o wyższych parametrach.

Opracował:        mgr inż. Marek Matyjewicz 
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