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1. WSTĘP  

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót 

związanych z budową sieci kanalizacyjnej   w  Szydłowie   ul. Sportowa.  

Przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane będzie w ramach środków własnych gminy.  

 

1.2 Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i 

rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres Robót objętych ST  

 

W zakresie projektu przewidywana jest budowa sieci  kanalizacyjnej  w Szydłowie o długości  

118.0 m 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm krajowych. Normy te winny być 

traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Dokumentacją Projektową 

i Specyfikacjami, w których są wymienione.  

Wykaz podstawowych norm przedstawiono w p. 10 poszczególnych Specyfikacji.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z 

wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 

wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych 

 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.4.1 Dokumentacja Projektowa  

1) Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych:  - Rysunki  

2) Dokumentacja Projektowa - projekt budowlano-wykonawczy będący w posiadaniu  

Zamawiającego.  

 

1.4.2 Zabezpieczenie Placu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy oraz robót poza 

placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w 

szczególności:  

a) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych.  
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b) przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z 

odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 

Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien 

być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 

zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 

względów bezpieczeństwa.  

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru,   

c) fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 

Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, 

tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót,  

d) koszt zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę kontraktową.  

 

1.4.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie :  

a) utrzymywać plac budowy,  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm  

dotyczących ochrony środowiska na terenie 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.  

 

1.4.4 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 w maszynach i 

pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich.  

 

1.4.5 Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 

użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

 

1.4.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

 

1.4.7 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 

wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Inspektora 

Nadzoru.  

 

1.4.8 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 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego.  
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie.  

 

1.4.9 Ochrona i utrzymanie  robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 

daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora Nadzoru.  

 

1.4.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie prowadzenia 

robót.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 6  

 

1.4.11 Zezwolenia  

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na swój 

koszt. (Takie zezwolenia w tym między innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie się, 

na użycie krótkofalówek, na rozpoczęcie prac i na zakryciu robót zanikających przy przełożeniu urządzeń 

użyteczności publicznej).  

 

1.4.12 Przebudowa urządzeń kolidujących  

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z użytkownikami.  

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy.  

 

1.4.13 Tablice Informacyjne  

Wykonawca robót jest zobowiązany do ustawienia i utrzymywania przez okres trwania budowy tablic 

informacyjnych na początkowym i końcowym odcinku robót.  

 

1.1.14 Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych  

Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.  

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem.   

 

2.2. 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 właściwości do Robót i były dostępne do 

kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu 

Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę.  

 

2.3. Pochodzenie materiałów  

Wszystkie zastosowane materiały muszą pochodzić z kraju UE lub kraju objętego programem strukturalnej 

pomocy UE. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inspektora Nadzoru przy 

dokonywaniu odbioru wykonanych robót.  

 

 

3. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.  

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 

odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Placu Budowy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 8  

 

4. WYKONANIE ROBÓT  

 

Ogólne zasady wykonywania Robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych 

materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST,  projektu 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru..  

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 Inspektora Nadzoru..  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 

rozrzuty Występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca.  

 

Atesty jakości materiałów i urządzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia 

materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.  

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie 

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 Inspektorowi 

Nadzoru.  

Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 

zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.  

 

Dokumenty budowy  

1) dziennik budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od rozpoczęcia robót do końca okresu odpowiedzialności za usterki. Odpowiedzialność za prowadzenie 

Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku 

chronologicznym.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  

datę przekazania przez Inspektora Nadzoru Rysunków,  

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu,  

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  

przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i 

polecenia Inspektora Nadzoru, daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora Nadzoru, z podaniem 
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powodu, zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów Robót, godziny, ilość i rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy, sprzęt używany i sprzęt 

niesprawny technicznie,  

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót  opis warunków geotechnicznych z ich 

opisem na Rysunkach, dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, dane dotyczące jakości 

materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, wyniki 

prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

inne istotne informacje o przebiegu Robót.  

 

 2) księga obmiaru  

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza, się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego.  

 

5. OBMIAR ROBÓT  

 

5.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 

ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 

wpisane do Księgi Obmiaru.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w 

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.  

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 

Nadzoru.  

 

5.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów  

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

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 obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 

Specyfikacji Technicznych.  

 

5.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania Robót.  

 

6. PRZEJĘCIE ROBÓT  

 

6.1. Procedura Przejęcia Robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:  

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu,  

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 14  

6.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających 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 Inspektor Nadzoru.  
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6.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót.  

6.4. Odbiór ostateczny Robót  

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań:  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości.  

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru zakończenia robót.  

 

6.5. Dokumenty do odbioru końcowego Robót  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

a) rysunki z naniesionymi zmianami,  

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu,  

c) recepty i ustalenia technologiczne,  

d) dziennik Budowy i księgi obmiaru,  

e) atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  

f) powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu,  

g) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

 

 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót ziemnych.  
 
1. MATERIAŁY  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są :  

grunt z wykopu - do wykonania nasypów.  

 

Przydatność gruntów z wykopów do wykonania nasypów określi laboratorium Wykonawcy. Grunty z wykopu 

muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.  

grunt z dokopu  kategorii I - III  

 

Przydatność materiałów do zasypki wykopów należy określić po wykonaniu następujących badań :  

wskaźnik różnoziarnistości > 5,  

wskaźnik piaskowy > 35,  

wodoprzepuszczalność K > 8 m/dobę.  

 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 

dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi 

Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.  

 

2. SPRZĘT  

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, 

który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  
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3. TRANSPORT  

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować następujące, 

sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.   

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, 

PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, 

szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

 

4. WYKONANIE ROBÓT  

 

4.1. Ogólne wymagania  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, 

WTWOR i postanowieniami Kontraktu.  

 

4.2. Zakres robót przygotowawczych:  

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót  

b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem  

c) zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz roślinności i 

ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk  

d) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem  

e) przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód odpadowych i gruntowych  

f) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia 

ścieków  

g) oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe, szynowe wodne)  

h) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego  

i) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych  

 

4.3. Zakres robót zasadniczych  

a) Roboty ziemne tymczasowe i stałe (usunięcia humusu, wykopy z odwodnieniem i umocnieniami, zasypy, 

nasypy, podsypki) związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  

 

4.4. Warunki techniczne wykonania robót  

 

Prace geodezyjne  

Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między innymi :  

a) wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy 

realizacyjnej,  

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych, takich jak osie, obrysy, 

krawędzie,  

c) wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości reperów 

wysokościowych,  

d) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych nachyleń skarp, spadków, osiadania itp.,  

e) wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów zakończonych  

 

Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządza powykonawczą Dokumentację Geodezyjną 

obejmującą : mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych 

dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym 

należy przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez właściwe urzędy.  

 

Wbudowanie i zagęszczenie gruntu  

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien posiadać 

wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według normalnej metody Proctora.  

Zaleca się, aby:  

a) dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność gruntu była w 

granicach Wn = Wopt ± 2 %,  

b) dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn >= 0, 7 Wopt, przy czym górna granica wilgotności zależy od 

rodzaju maszyn zagęszczających,  
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c) dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać możliwie dużą ilością 

wody.  

 

Grunt spoisty w warstwie do zagęszczenia nie powinien zawierać brył i kamieni o wymiarach większych od ok. 

15 cm, nie przekraczających jednakże połowy grubości warstwy. W rumoszach gliniastych, ilastych lub 

fliszowych wymiary odłamów skalnych nie powinny przekraczać połowy grubości warstwy.  

W przypadku braku miarodajnych danych dotyczących sposobu zagęszczania gruntu przed przystąpieniem do 

zagęszczania powinno być przeprowadzone zagęszczenie próbne maszynami przewidzianymi do stosowania na 

budowie.  

W trakcie właściwego procesu zagęszczania ułożona warstwa powinna być zagęszczona na całej szerokości 

nasypu, przy czym ilość przejazdów maszyn zagęszczających powinna zapewnić wymagane zagęszczenie.  

Ślady przejazdu maszyny zagęszczającej powinny pokrywać na szerokość ok. 25 cm ślady poprzednie.  

W przypadku gruntów spoistych, gdy po zagęszczeniu otrzymuje się gładką powierzchnię warstwy (np. przy 

zastosowaniu walców gładkich) należy ją przed położeniem warstwy następnej spulchnić  

( np. kultywatorem) na głębokość około 5 cm oraz polać wodą.  

Nasypy w wodzie powinny być wykonywane w zasadzie z gruntów niespoistych metodą czołową, polegającą na 

sypaniu gruntu warstwą sięgającą od dna na wysokości w granicach 0,5 - 1,0 m powyżej poziomu zwierciadła 

wody.  

Wysokość nasypów w wodzie wykonywanych bez zagęszczenia nie powinna przekraczać 2 m w przypadku 

gruntów spoistych i 5 m w przypadku gruntów niespoistych. Skarpy nasypu nie  

powinny mieć nachylenia większego niż l : 3 l : 5, w zależności od rodzaju gruntu. Nasypy z gruntów spoistych 

mogą, być wykonywane w wodzie pod warunkiem przestrzegania specjalnych warunków technicznych, które 

powinien określać projekt. Część podwodna nasypów z gruntów niespoistych (do miąższości 2,0 m) może być 

zagęszczana ciężkimi walcami wibracyjnymi, a także ciężkimi ubijakami.  

 

Wymagania dokładności wykonania nasypów:  

a) szerokość korony nie powinna różnić się od szerokości projektowanej więcej niż o 10 cm, a krawędź korony 

nie powinna mieć widocznych załamań,  

b) pochylenie skarp i nasypów nie może różnić się od projektowanych pochyleń więcej niż o 10 % ; 

powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm,  

c) szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5 cm; spadek dna 

rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0, 05 %,  

d) wskaźnik zagęszczenia gruntu w nasypach powinien wynosić w górnej warstwie o grubości 1, 2 m około 1, 0, 

a w niżej leżących warstwach 0, 97.  

 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót:  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń  

wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót  na terenie i poza placem 

budowy.   

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 

przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane  

5.2. Badania jakości robót w czasie budowy  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR 

oraz instrukcjami zawartymi w Normach.  

Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad:  

a) oś obiektu należy sprawdzić we wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co 

najmniej, co 200 m na prostych,  

b) robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego odcinka,  

c) wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą, co najmniej w 5 

miejscach oraz w miejscach budzących wątpliwości.  

 

 

6. PRZEPISY ZWIĄZANE  

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB  

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.  

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  
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PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

PN-EN-298-l: 1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenażowej i kanalizacyjnej. 

Wymagania.  

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.  

PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanki.  

PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.  

PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek.  

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów.  

Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych) wydanie 

MOŚZNiL z 1994r.  

 

Normy nieobowiązujące :  

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 

obciążenie płytą.  

 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów Programu 

Strukturalnej Pomocy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

 

 

MATERIAŁY – ROBOTY MONTAŻOWE 

 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem umowy są :  

rury kanalizacyjne PVC  200 mm  

studzienki kan. z tworzyw sztucznych 425 mm ,  

 

 Dokumentacja  

Rury winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z aprobatą i atest higieniczny.  

Kręgi betonowe i płyty nadstudzienne żelbetowe powinny posiadać deklarację zgodności z normą i certyfikat na 

znak bezpieczeństwa „B".  

Włazy żeliwne, stopnie włazowe i cegła powinny posiadać deklarację zgodności z normą.  

 

 Składowanie  

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym:  

należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, 

zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku,  

rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości 

nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach l do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości składowania ok. l m dla rur o 

mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią 

inaczej).  

rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o większych 

średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na 

środkach transportowych.  

szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (koparki, wkładki itp.).  

nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, zagniecenia 

itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych.  

nie dopuszczać do zrzucenia elementów.  

niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu.  

zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ podatność 

na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.  

transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza 

skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż l metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na 

powierzchni ładunkowej.  

kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane ,w sposób uporządkowany  z zachowaniem wyżej 

omawianych środków ostrożności.  

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w 

związku, z czym należy chronić je przed :  

długotrwałą ekspozycją słoneczną,  

nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.  
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Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 4  

 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 

świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 

Inspektorowi Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.  

 

Rury  

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż 

środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 

uniemożliwiający uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować po 

pochyłych legarach. Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 

przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. Betonowe elementy 

prefabrykowane winny być przewożone w pozycji poziomej i należy je zabezpieczyć przed przesuwaniem i 

przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w 

publicznym transporcie drogowym i kolejowym.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, 

PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, 

szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  

 

WYKONANIE ROBÓT  

 

1.1 Ogólne wymagania  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN  

i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.  

1.2 Zakres robót przygotowawczych  

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu  

b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem  

c) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych  

d) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia 

ścieków  

e) oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe)  

f) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego  

g) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych  

 

1.3 Zakres robót zasadniczych  

1.3.1 Ogólne warunki układania (montażu) przewodów z tworzyw sztucznych  

Montaż przewodów z tworzyw sztucznych zaleca się wykonywać w temperaturze otoczenia , lecz nie niższej niż 

0°C.  

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją 

techniczną.  

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża.  

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń oraz 

zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, 

korków itp.  

1.3.2 Układanie przewodu na dnie wykopu  

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie.  

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania 

przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie 

po jego obu stronach..  

Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po 

ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co najmniej 1/4 jego obwodu.  
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Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich 

jak np. kawałki drewna, kamieni itp.  

Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,1 m.  

Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii wykonania złączy 

i innych węzłów oraz rodzaju wykopu.  

Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywać się na 

przygotowanym podłożu.  

Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać na poboczu wykopu lub 

też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do łączenia. 6  

 

Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu.  

 

1.3.3 Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego  

Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający:  

zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym,  

uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych,  

niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.).  

 

Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków zabezpieczających ustala 

ogólna norma. Wg tej normy głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, aby przykrycie h mierzone id 

wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż umowna głębokość przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem 

zalecane wartości przykrycia przewodu powinny być takie jak w tablicy poniżej.  

W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia przez 

zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą żużla uzupełniającego żądaną głębokość 

przykrycia (warstwa żużla nie może mieć bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego).  

 

1.3.4. Sieć kanalizacyjna grawitacyjna  

Kanały grawitacyjne  

Kanały grawitacyjne zaprojektowano z rur PVC do kanalizacji zewnętrznej klasy S 200/5,9 mm  

Rurociągi i kształtki kanalizacyjne z PVC łączone będą na kielich i uszczelkę gumową. Z uwagi na to, że w 

podłożu występują piaski, proj. rurociągi kanalizacyjne przewidziano układać na gruncie rodzimym. Rurociągi 

po ułożeniu powinny być sprawdzone na szczelność. Po wykonaniu próby szczelności należy wykonać ręcznie 

obsypkę kanału materiałem ziarnistym ( piasek, pospółka ) do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka 

powinna być zagęszczona warstwami grubości do  

15 cm ubijakiem płaszczyznowym. Zaleca się stosowanie ubijaka, który może pracować jednocześnie po obu 

stronach przewodu. Dla kanałów układanych w pasach drogowych przewidziano pełną zasypkę piaskiem 

wydobytym z wykopów (bez domieszek) lub dowożonym. Zasypkę należy zagęścić warstwami do 20 cm, w 

drogach powiatowych do stopnia Is = 1,00.  

Dla kanałów układanych w drogach w celu zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym długość układanego 

odcinka nie powinna przekroczyć 15 m.  

Studzienki rewizyjne na kanałach grawitacyjnych  

Dla zapewnienia odpowiednich warunków eksploatacji przewiduje się zamontowanie na kanałach 

grawitacyjnych studzienki rewizyjne . W głównych węzłach i na załamaniach kierunku trasy większej niż 8 

zaprojektowano studzienki typu BS 1200 mm przełazowe wykonane z kręgów betonowych z betonu B-40 

wodoszczelnego (W8) oraz studzienki typu Wavin 425 mm posiadające boczne dopływy. Studzienki należy 

posadowić na zagęszczonej podsypce żwirowej.  

Dla studzienek przewidziano włazy uliczne żeliwne typu ciężkiego.  

W pasach drogowych rzędne włazów powinny odpowiadać rzeczywistym rzędnym terenu, a na polach i łąkach 

min. 10 cm nad terenem. 11  

 

2. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

2.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w 

ST „Wymagania ogólne"  

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń  

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 

terenie i poza placem budowy  

d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 

przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.  
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2.2 Kontrole i badania laboratoryjne  

a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej 

ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich 

wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych 

lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie 

określonym w PZJ do akceptacji.  

b) wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w 

terminie i w formie określonej w PZJ  

c) badania kontrolne obejmują cały proces budowy  

 

2.3 Badania jakości robót w czasie budowy  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR 

oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 

technologicznych.  

2.4 Próby szczelności przewodów  

Próba szczelności rurociągów grawitacyjnych  

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby szczelności. 

Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu.  

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane w normie. 

Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące warunki przed przystąpieniem do 

przeprowadzenia próby szczelności:  

ewentualne wymagania inwestora związane z próbą powinny być jasno określone w projekcie,  

zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami,  

odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość do 200 m - wszystkie złącza powinny być odkryte 

oraz w pełni widoczne i dostępne,  

odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi 

przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka,  

wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte,  

profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach badanego odcinka,  

należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia.  

 

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków:  

przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może być niższa 

niż 1°C,  

napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu,  

temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C,  

po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w celu 

ustabilizowania,  

po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut sprawdzać jego 

poziom,  

cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników prób 

szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków,  

 

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą.  

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, 

nadzoru inwestycyjnego i użytkownika.  

 

2. 5 Odbiór i próby szczelności studzienek  

Przy odbiorze przewodów kanalizacyjnych odbiorowi podlegają również studzienki kontrolne.  

Badania odbiorcze studzienek polegają na :  

a) sprawdzeniu zgodności wykonania studzienki z dokumentacją projektową:  

- lokalizacja, posadowienie, materiał.  

b) sprawdzeniu wykonania studzienki przez oględziny zewnętrzne:  

- osadzenia włazów, przejść szczelnych, stopni złazowych,  

spoinowania połączeń pomiędzy kręgami, pionowość studzienki,  

c) sprawdzeniu szczelności studzienek na infiltrację wód gruntowych, poprzez oględziny  

zewnętrzne tj:  

- występowanie przecieków (przesączeń) przez połączenia kręgów,  

przejścia przewodów lub ściany kręgów,  

- zaleganie wody w studzience pompowni przydomowych i rewizyjnych z zasuwami,  
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Wynik badania szczelności na infiltrację uznany jest za pozytywny jeśli nie występują  

widoczne gołym okiem przecieki lub sączenia po ściankach kręgów oraz ilość zalegającej  

wody nie przekracza 2 cm od dna studzienki.  

d) sprawdzeniu szczelności na eksfiltrację dla studzienek zlokalizowanych w gruntach  

suchych, poprzez pomiar ilości wody wyciekającej do gruntu przez nieszczelności po  

ich napełnieniu wodą.  

W celu określenia wycieku :  

- napełnia się studzienkę wodą do poziomu 50 cm od krawędzi włazu,  

- pozostawia się napełnioną studzienkę przez 24 godz. dla umożliwienia nasiąknięcia  

szczelin i ścian studzienki,  

- uzupełnia się brakującą ilość wody do pierwotnego poziomu,  

- w ciągu następnych 24 godz. obserwuje się obniżenie poziomu wody,  

Wynik badania szczelności na eksfiltrację uznany jest za pozytywny jeśli poziom wody nie obniży się więcej niż 

2 cm.  

Jeżeli ubytki wody będą większe niż 2 cm należy oprożnić i osuszyć studzienkę a następnie wykonać dodatkowe 

uszczelnienie na stykach kręgów (np. powłoką HYDROSTOP).  

Po uszczelnieniu studnie te należy poddać ponownemu sprawdzeniu na szczelność zgodnie z zasadami 

podanymi przy badaniach odbiorczych.  

 

3. PRZEPISY ZWIĄZANE  

WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB  

 

Warunki techniczne wykonania  

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

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze  

PN- 92/B- 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne  

PN-8 l/B-] 0725 Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-EN 752-1/2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Pojęcia ogólne i definicje  

PN-EN 752-2/2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania  

PN-EN 752-3/2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Planowanie  

PN-EN 752-4/2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i  

oddziaływanie na środowisko  

Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów PVC i PE  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II.  

Instalacje sanitarne i przemysłowe  

BN-74/63 66-03 Rury polipropylenowe. Wymiary.  

BN-74/63 66-04 Rury polipropylenowe. Wymagania techniczne.  

ZN-94/MP/TS-657 Rury polipropylenowe typ l, 2, 3.  

PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badań.  

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli.  

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.  

BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej.  

PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.  

PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.  

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

PN-88/B-30000 „Cement portlandzki".  

 

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE 

lub beneficjentów Programu Strukturalnej Pomocy w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo  

 


