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 1 WSTĘP 

 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych, dla 
wszystkich wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i 
obiektami towarzyszącymi w miejscowości Łętownia, gmina Nowa Sarzyna”. 

 1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 1.3 Zakres robót objętych specyfikacji 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 

I Wymagania ogólne 

II Roboty ziemne 
III Kanalizacja sanitarna 
IV Zasilanie energetyczne 
V Ogrodzenie 
VI Place, chodniki i drogi dojazdowe do pompowni ścieków 

 1.4 Określenia podstawowe 
Użyte w specyfikacji i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Dziennik Budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów 
robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej, między   Inwestorem, 
Wykonawcą i Projektantem. 
Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót. 
Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót. Wpisy w księdze 
obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w 
nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również 
obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i 



środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony, z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy robót w formie 
pisemnej, dotyczącej sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
Projektant – uprawniona osoba fizyczna lub prawna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Przetargowa dokumentacja projektowa – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Przedmiar Robót – wykaz robót, z podaniem ilości, w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
Teren robót – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, specyfikacja Techniczna, postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

 1.6 Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów pomiarowych oraz reperów, Dziennik Budowy, Księgę 
Obmiaru, Dokumentacje Projektową i Specyfikację Techniczną. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 1.7 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 
Zamawiającego tj.: 
Przetargową dokumentacją projektową - rysunki pozwalające na określenie lokalizacji, zakresu i 
charakteru robót, Dokumentację Projektową, Przedmiary, która zostanie przekazana Wykonawcy 
po przyznaniu kontraktu. 
 

Wykonawcy tj.: 
dokumentacji do opracowania przez Wykonawcę, w tym: 
 Projekt organizacji budowy, 
 Program Zapewnienia Jakości (PZJ), 
 Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno – wykonawczą dla 

zrealizowanych robót - umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą i w 
stosowanych ewidencjach zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 Projekt organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym uzgodniony z zainteresowanymi 
instytucjami według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń 
i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, instrukcję obsługi i eksploatacji stacji uzdatniania 
wody. 



Koszty ww. opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji, Wykonawca uwzględni w cenach 
jednostkowych robót. 

 1.8 Zgodność robót z Dokumentacja Projektowa i 
Specyfikacją Techniczną 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, stanowią część kontraktu a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
kolejność ich ważności: 
 Specyfikacja Techniczna 
 Dokumentacja Projektowa 
 Przedmiar Robót 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów podany na piśmie jest ważniejszy od odczytu ze 
skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacja Projektową i 
Specyfikacją Techniczną. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy, materiały lub Roboty, nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub Specyfikacja Techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy robót rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 

 1.9 Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania istniejącego ruchu publicznego w sąsiedztwie 
Terenu Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót. 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, uzgodniony z 
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczeń robót na okres budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót, projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę. W czasie wykonywania 
robót, Wykonawca 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. 
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. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę Kontraktową. 



 1.10 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót, 
Wykonawca będzie: 
 utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska, na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn, powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
 lokalizację baz, magazynów, składowisk, i dróg dojazdowych 
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i 
gazami, możliwością powstania pożaru. 

 1.11 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał 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 przez dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako 
rezultat robót albo przez personel Wykonawcy. 

 1.12 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 wydane 
świadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwości na środowisko. 

 1.13 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 właścicielem tych 
urządzeń, potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez  Zamawiającego w planie ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swym harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie 
z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w dokumentach 
dostarczonych przez Zamawiającego. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 



budowy, spowodowane jego działalnością. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia 
wszystkich kosztów obejmujących: opłaty, dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa 
drogowego, opłaty za wbudowanie urządzeń w pas drogowy, rekompensaty dla właścicieli za 
czasowe zajęcie nieruchomości oraz koszty przebudowy urządzeń obcych. 
Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

 1.14 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 władz 
na przewóz nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków. 

 1.15 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 
W szczególności, Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież, dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej, nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 1.16 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 robót przez 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
potwierdzone w taki sposób aby budowla lub jej elementy, były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie Inspektora 
Nadzoru, powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny, od otrzymania 
tego polecenia. 

 1.17 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych, podczas 
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń i metod. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 
związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 



 1.18 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego 
Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót, na czas niezbędny: 

 utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
 bieżące utrzymanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym ruch 

kołowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru dokona likwidacji objazdów 
(przejazdów) i organizacji ruchu, w tym: 
 usunięcia nie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
 doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt utrzymania i likwidacji objazdów (przejazdów) oraz zastępczej organizacji ruchu nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

 1.19 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe łub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

 1.20 Wykopaliska 
Wykonawca, o ile zajdzie taka konieczność lub wynika to z uzgodnień zapewni na własny koszt 
nadzór archeologiczny nad prowadzonymi robotami. O wszelkie wykopaliskach (monety, 
przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub 
archeologicznym) odkrytych na terenie budowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
nadzór archeologiczny i Inspektora Nadzoru i postępować zgodnie z ich poleceniami. Jeżeli w 
wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i (lub) wystąpią opóźnienia w robotach, 
Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu 
wykonania robót i (lub) wysokości kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

 2 MATERIAŁY 

 2.1 Źródła szukania materiałów 
Wszystkie zastosowane materiały użyte do realizacji projektu muszą pochodzić z krajów UE. Co 
najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji w czasie realizacji 
robót. 



 2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz, na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty, 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów dla Robót. 
Humus i nadkłady, czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i 
żwiru, będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, 
przy zakończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 
prowadził w obrębie Terenu Budowy żadnych wykopów, poza tymi które zostały 
wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

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

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
 Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

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

 2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i 
niezapłaceniem. 

 2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

 2.6 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiałów, w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego 



materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 
wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 3 SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość robot. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać, pod względem typów i ilości, wskazaniom zawartym w 
Specyfikacji Technicznej w przypadki braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 4 TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej 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. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 

 5 WYKONANIE ROBÓT 

 5.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, 
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Programem Zapewnienia Jakości, projektem 
organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczeniu 
wysokości wszelkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w 
Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru 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. 



 5.2 Polecenia Inspektora Nadzoru 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 6.1 Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie programu zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacja Techniczną i ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) cześć ogólną opisującą: 
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, organizację 

ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem, 
 sposób zapewnienia BHP, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi Nadzoru; 

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

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzeń pomiarowo-kontrolnych, 
 rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość pobierania próbek, 

legalizację i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, sposób 
postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 6.2 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. 
Minimalne badania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Specyfikacji 
Technicznej, normach i wytycznych. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru świadectwa, 



że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedurę badań. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 6.3 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być, z jednakowym 
prawdopodobieństwem, wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru może polecić 
przeprowadzenie dodatkowych badań, tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości. 
Koszty tych badań ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym 
wypadku, koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do próbek dostarcza Wykonawca. 

 6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej stosować 
należy wytyczne krajowe albo inne procedury. Przed przystąpieniem do badań i pomiarów, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
przez Inspektora Nadzoru. 

 6.5 Raport z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

 6.6 Badania dokonywane przez Inspektora Nadzoru 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

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

 Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznej na postawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych i dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

 6.7 Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Norma lub aprobata techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 



certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. W 
przypadku materiałów, dla których są wymagane ww. dokumenty przez Specyfikację 
Techniczną, każda partia materiałów będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty 
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby, wynikami wykonanych przez niego 
badań. 

Materiały posiadające w/w. dokumenty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli stwierdzona zostanie niezgodność ich właściwości z Specyfikacją 
Techniczną, materiały takie lub urządzenia, zostaną odrzucone. 

 6.8 Dokumenty Budowy 
Dziennik Budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Wykonawcę i 
Zamawiającego w okresie od przekazania terenu Budowy, do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i dotyczyć będą przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 
drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty, będą oznaczone kolejnymi 
numerami załącznika i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania terenu budowy, 
 datę przekazania Dokumentacji Projektowej, 
 datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulęgających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robot, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym 

ograniczeniom lub szczególnym wymaganiom, 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 i zabezpieczania robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów 
budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do 
Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 



Wykonawcy robót. 
 

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 Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
 

Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
jakości robot. dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępniane na 
każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych następujące dokumenty: 
 pozwolenie na budowę, 
 protokół przekazania Terenu Budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 
 protokół odbioru robót, 
 protokóły z narad i ustaleń, 
 korespondencję na budowie. 

 

Przechowywanie dokumentów 
Dokumenty budowy winny być przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym miejscu Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 7 OBMIAR ROBÓT 

 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z Dokumentacja 
projektową i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze 
Robót. 
Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. 
Wyniki obmiaru będą wpisywane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od ukończenia wszystkich robót. Błędy 
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru, na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie oczekiwanym przez 
Wykonawcę i inspektora Nadzoru. 

 7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi, będą obmierzone 
poziomo, wzdłuż linii osiowej. Objętości będą wyliczone w m3, jako długość pomnożona przez 
średni przekrój. Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub 
kilogramach, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej. 



 7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę i będą przez niego 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. Urządzenia winny być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 7.4 Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznej. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

 7.5 Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku dłuższej przerwy robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu, przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

 8 ODBIÓR ROBÓT 

 8.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanego przez Inspektora Nadzoru, przy udziale 
Wykonawcy: 
 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiór częściowy, 
 odbiór końcowy, 
 odbiór pogwarancyjny. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór tych robót polega na finalnej ocenie jakości i ilości wykonanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji, ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
 

Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg. zasad jak wyżej. 
 

Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót, w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego, będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem, na piśmie, o 
tym fakcie (Zamawiającego) Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, zakończenia robót. 



Odbioru końcowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności 
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz wizualnej zgodności 
wykonania  robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku 
stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót, w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacji Technicznej, z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót, w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
 

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 przygotować następujące dokumenty: 
 Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
 Specyfikacje Techniczne, 
 Recepty i ustalenia technologiczne, 
 Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały), 
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanych elementów robót, 
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

W przypadku gdy wg. komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót. Wszystkie, zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające, będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i uzupełniających, wyznaczy Komisja. 
 

Odbiór pogwarancyjny 
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 9.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę 
obmiarową, ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa pozycji lub kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania, składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji 
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, wartość zużytych materiałów 

wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 



 ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami (sprowadzenie sprzętu na Plac 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, 
 koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, 

budowa dróg dojazdowych itp.) 
 koszty dotyczące oznakowania Robót, 
 wydatki na BHP, 
 usługi obce, 
 opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszt zarządu Wykonawcy, 
 zysk kalkulacyjny, zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
Przedmiarze Robót, jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych pozycja kosztorysową. Cena ofertowa przedstawiona przez 
Wykonawcę jest ceną ryczałtową nie podlegającą zmianie. 

 9.2 Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza 
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną 
powykonawczą inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym. 

 9.3 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy: 
dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.) 

 9.4 Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty umowne 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w warunków umowy ponosi Wykonawca. 

 9.5 Koszty zajęcia pasa drogowego 
Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wyliczonego zgodnie z przepisami 
Ustawy o drogach publicznych lub innego obowiązującego prawa miejscowego właściwego 
terenowo dla miejsca wykonywania robót, ponosi Wykonawca. 

 9.6 Odwodnienie wykopów 
Koszty utrzymania wykopów w stanie suchym na czas prowadzenia robót, należy oszacować w 
formie ryczałtowej na podstawie założeń zamieszczonych w dokumentacji i uwzględnić w cenie 
jednostki obmiaru wykopu. 

 10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa Prawo Budowlane. 
2. Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 

przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je 
czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie 
się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały wydania PN, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 



wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN i BN) lub 
odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjantów w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo. 
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 1 WSTĘP 

 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych związanych z budową: sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i 
obiektami towarzyszącymi w miejscowości Łętownia, gmina Nowa Sarzyna. 

 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1. 

 1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczna 
Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót ziemnych przy 
wykonywaniu wykopów, zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i /lub dowiezionym. 
Zakres robót obejmuje: 
 odtworzenie punktów trasy i punktów wysokościowych, 
 wyznaczenie obiektów, 
 rozbiórka elementów dróg i ogrodzeń, 
 zdjęcie warstwy ziemi urodzajne, 
 wykopy w gruncie wąskoprzestrzenne, mechaniczne ręczne, na odkład, 
 umocnienia ścian wykopów wypraskami wraz z rozbiórką, 
 wyrównanie podłoża w miejscu przebrania gruntu oraz pod armaturę z dowiezionego 

piasku, 
 zasypanie z zagęszczaniem wykopów, mechaniczne i ręcznie, 
 wywóz nadmiaru gruntu na odległość do 5 km, rozścielenie ziemi urodzajne, 
 montaż i demontaż konstrukcji podparć i podwieszeń istniejących rurociągów i kabli, 
 ułożenie i rozbiórka kładek dla pieszych, 
 odwodnienie wykopów, 
 zabezpieczenie kabli rurami dwudzielnymi, 
 dokopy pod projektowane budowle, 
 formowanie i zagęszczanie nasypów, 
 rozplanowanie wydobytego urobku z dna i skarp, 
 plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów, 
 humusowanie w miejscach wykopów. 

 1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z Polskimi Normami, warunkami 
technicznymi projektowania, wykonania i odbioru robót ziemnych i specyfikacją „Wymagania 
ogólne”. 
 
Grunt budowlany (grunt) – część skorupy ziemskiej mogąca współdziałać z obiektem 
budowlanym, stanowiąca jego element lub służąca jako tworzywo do wykonywania z niego 
budowli ziemnych. 
Grunt rodzimy – grunt powstały w miejscu zalegania w wyniku procesów geologicznych 
(wietrzenie, sedymentacja w środowisku wodnym itp.), grunty rodzime są zawsze gruntami 
naturalnymi, rozróżnia się następujące grunty rodzime: skaliste, nieskaliste mineralne, 



 

nieskaliste organiczne. 
Grunt nasypowy – grunt powstały w wyniku działalności człowieka, np. w wysypiskach 
zwałowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.. 
Grunty mineralne nieskaliste – grunty kamieniste, gruboziarniste i drobnoziarniste. 
Grunty gruboziarniste – ze względu na uziarnienie wyróżniamy: żwir, żwir gliniasty, pospółkę, 
pospółkę gliniastą. 
Grunty drobnoziarniste – ze względu na spoistość wyróżniamy niespoiste (np. piasek gruby, 
średni, drobny i pylasty), spoiste (np. piasek gliniasty, pył piaszczysty, pył, glina piaszczysta, 
glina, ił). 
Nasyp – budowla, której rodzaj i stan odpowiadają wymaganiom budowli ziemnych lub podłoża 
pod budowlę. 
Nachylenie skarpy – nachylenie spadu skarpy w stosunku do poziomu najczęściej podawane 
jako 1:n (gdzie n jest stosunkiem rzutu poziomego do rzutu pionowego) lub jako kąt nachylenia 
spadku skarpy w stopniach. 
Podłoże gruntowe – strefa, w której właściwości gruntów mają wpływ na projektowanie, 
wykonywanie i eksploatację budowli. 
Klin odłamu – bryła gruntu wydzielona powierzchnią poślizgu. 
Stateczność skarp – skarpa zachowuje swoją stateczność, gdy ścinające naprężenia wzdłuż 
dowolnej ciągłej powierzchni (powierzchni poślizgu) nie przekroczą wytrzymałości gruntu na 
ścinanie i w obrębie klina odłamu nie dojdzie do osuwiska. 
Odkład – nasyp uformowany z gruntu usuniętego z wykopu i przeznaczonego do późniejszego 
wykorzystania, np. do zasypania wykopu po jego zabudowaniu, wyrównania terenu, 
rozplantowania. 
Urobek – grunt odspojony lub wydobyty z wykopu. 
Odwodnienie powierzchniowe – odwodnienie polegające na ujmowaniu wód gruntowych i 
powierzchniowych bezpośrednio w wykopie lub za pomocą systemu rowów i drenaży 
poziomych i doprowadzeniu ich poza wykop budowlany, odwodnienie tymczasowe - 
tymczasowe obniżenie zwierciadła wody gruntowej, zwykle na okres robót ziemnych i 
fundamentowych lub wykonywania budowli ziemnej.  

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót ziemnych 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac, oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, specyfikacja techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Roboty ziemne – wykopy pod urządzenia, nasypy należy prowadzić zgodnie z wymogami 
podanymi w normie PN-B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie Dokumentacji Projektowej, określającej 
położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych 
robót. Jeżeli teren, na którym wykonywane są roboty ziemne nie może być ogrodzony, 
Wykonawca robót powinien zapewnić jego stały nadzór. 
 

Wykopy – wymagania ogólne 
Technologię wykonywania wykopów określa Dokumentacja Projektowa. Może ona ulec zmianie 
w uzasadnionych przypadkach w trakcie robót wykonawczych. Zmiana technologii robót, w 
wyniku której nastąpi wzrost kosztów, względnie pogorszenie funkcjonalności, lub warunków 
eksploatacji i konserwacji wykonywanych urządzeń, wymaga zgody Inspektora Nadzoru. 
Wykopy powinny być wykonywane w możliwie najkrótszym czasie oraz w takim okresie, aby 
po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania projektowanych umocnień 
dna i skarp, urządzeń, budowli. 
Należy przestrzegać zasady, aby przed planowanymi dłuższymi przerwami w pracy, 
poszczególne odcinki wykopów były całkowicie wykończone. Szczególnie niewskazane jest 



 

pozostawianie wykopów w stanie surowym na okres zimowy. 
 

Nasypy – wymagania ogólne 
Technologię oraz zakres wykonywania nasypów określa dokumentacja projektowa. Może ona 
ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach w trakcie robót wykonawczych. Zmiana technologii 
robót, w wyniku, której nastąpi wzrost kosztów, względnie pogorszenie funkcjonalności, lub 
warunków eksploatacji i konserwacji wykonywanych urządzeń, wymaga zgody Inspektora 
Nadzoru. Skarpy nasypów bezpośrednio po ich wykonaniu powinny być umocnione zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 
Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Następna, wyżej położona 
warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia warstwy poprzedniej. 
Dla uniknięcia przestojów odcinek robót należy podzielić na części, tak aby procesy 
wbudowywania gruntu, zagęszczenia i kontroli mogły być realizowane w tym samym czasie. 
 

Warunki gruntowo-wodne 
Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zostały rozpoznane i opisane w dokumentacji 
projektowej. Projektowane do wykonania obiekty o płytkim i nieskomplikowanym 
fundamentowaniu w prostych warunkach geologicznych można zaliczyć do I kategorii 
geotechnicznej. W rejonie przedmiotowej inwestycji występują bowiem grunty kat. III-IV. 
Zakres projektowanych rozwiązań związanych z warunkami gruntowo-wodnymi należy 
korygować w trakcie realizacji w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, stosownie do warunków 
rzeczywistych.  
 

Istniejące uzbrojenie terenu 
Rodzaje oraz usytuowanie istniejącego uzbrojenia terenu objętego inwestycją ustalono na 
podstawie inwentaryzacji zamieszczonej na mapach zasadniczych do celów projektowych w 
skali 1:500 oraz w wyniku uzgodnień dokonanych z administratorami poszczególnych urządzeń. 

 2 MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót ziemnych według zasad niniejszej 
specyfikacji są: 

 pospółka, 
 humus. 

 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 
trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 
m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 
mm i długości od  0,04 do 0,05 m. 
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

 3 SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na właściwości gruntu w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie jego 
odspajania, wbudowywania i zagęszczania. Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być 
zgodny z przewidzianą technologią wykonania robót, ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. Przewiduje się wykorzystanie poniższego sprzętu: 

 koparki, 
 koparko-spycharki, 



 

 spycharki, 
 ciągnika z przyczepą, 
 ubijaka mechanicznego, 
 ładowarki, 
 samochodów samowyładowczych. 

 3.1 Sprzęt pomiarowy 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 
sprzęt:  

 teodolity lub tachimetry, 
 niwelatory, 
 dalmierze, 
 tyczki, 
 łaty, 
 taśmy stalowe, szpilki.  

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 4 TRANSPORT 
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu, jego objętości, technologii odspajania, wbudowywania, załadunku i odległości 
transportu. Samochody samowyładowcze, ciągniki i inne środki transportowe właściwe do 
wymogów określonych w dokumentacji projektowej, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim. Przy pracach 
transportowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów obowiązujących aktualnie w 
publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 

 5 WYKONANIE ROBÓT 

 5.1 Wymagania ogólne wykonania robót ziemnych 
Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót ziemnych podane zostały w specyfikacji 
„Wymagania ogólne”. 
Roboty ziemne wykonywać należy zgodnie z normami: PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999 
PN-EN 1610:2002, PN-EN 1610:2002/Ap1:2007. 

 5.2 Prace pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 
do 6). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny 



 

być usunięte na koszt Zamawiającego. 
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 Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być 
zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. 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 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone 
w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych 
punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 
w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 
zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 
konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 

 5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i 
punktów wysokościowych 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 
trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 
pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy 
punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500m. 
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi 
trasy, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy kanalizacji w terenie płaskim 
powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio 
zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 
kanalizacji i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na 
stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy kanalizacji. 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 
wyrównaniu 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. 

 5.4 Odtworzenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową oraz inne dane 
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, 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. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 
projektowej nie może być większe niż 5cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy 
wyznaczyć z dokładnością do 1cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w 
dokumentacji projektowej. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

 5.5 Wyznaczenie położenia obiektów 
Dla każdego obiektu należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 

 wytyczenie osi, 
 wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu 

Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością określoną w punkcie 5.4. 

 5.6 Zdjęcie warstwy humusu 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
rekultywacji, umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do 
innych czynności określonych w Dokumentacji Projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru 
humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami Specyfikacji Technicznej lub 
wskazaniami Inspektora Nadzoru. 
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W 
wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 
wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna 
grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie 
robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 
miejscach określonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, potrzeb jego 
wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, 
Specyfikacji Technicznej lub wskazana przez  Inspektora Nadzoru, według faktycznego stanu 
występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze 
zdjęciem warstwy humusu. 
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 
powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w 
czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub 
innym gruntem nieorganicznym. 

 5.7 Wykonanie robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów utrudniających wykonanie zakresu robót objętych punktem 1.3 niniejszej 
specyfikacji zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną lub wskazanych 
przez Inspektora Nadzoru. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w 
Specyfikacji Technicznej lub przez Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 
Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w Specyfikacji Technicznej lub 



 

wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
Elementy i materiały, które zgodnie z Specyfikacją Techniczną stają się własnością Wykonawcy, 
powinny być usunięte z terenu budowy. 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń znajdujące się w miejscach, 
gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy kanalizacyjne, powinny być 
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody 
opadowej. 
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów kanalizacyjnych należy 
wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie 
z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. 

 5.8 Wykopy – metodyka wykonywanych robót 
Wykopy pod rurociągi należy wykonywać w takiej kolejności, aby w każdej fazie robót był 
zapewniony odpływ wód opadowych i gruntowych. Przy wykonywaniu wykopów należy 
przestrzegać zasady rozpoczynania robót od najniższego punktu i prowadzić w kierunku 
przeciwnym do spadku dna wykopu. Rozpoczęcie robót w innej kolejności może być stosowane 
tylko w korzystnych warunkach wodno-gruntowych. 
Metody wykonania robót – wykopy (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do 
głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu. 
Projektuje się wykonanie wykopów jako wykopy otwarte, z nachyleniem skarp zgodnie z 
Dokumentacją Projektową.  

 5.9 Profilowanie przekroju wykopu 
Przy profilowaniu przekroju poprzecznego wykopu należy przestrzegać poniższych zasad: 

 odspojony grunt należy odrzucić poza krawędź skarp, a pas terenu wzdłuż wykopu 
powinien być oczyszczony, 

 lokalne przegłębienia na profilowanych skarpach i w dnie, powstałe w wyniku 
przekopania, lub po usunięciu np. głazów lub innych starych budowli, zaleca się 
uzupełnić gruntem mineralnym, piaszczystym, piaszczysto-gliniastym, 

 niedopuszczalne jest stosowanie do likwidacji przegłębień lub sztucznego nadsypywania 
skarp gruntów zbrylonych, zmarzniętych, rozpylonych lub będących w stanie płynnym, 

 zasypkę w przegłębieniach należy wykonywać warstwami poziomymi o grubości do 
20cm i starannie zagęszczać, 

 na odcinkach, gdzie trasa wykopów przecina stare koryta lub gdzie wymiary istniejącego 
wykopu przekraczają wymiary projektowane, sposób wyprofilowania sztucznych skarp 
należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

 5.10 Wykonywanie wykopów w gruntach nawodnionych 
Przed rozpoczęciem robót w gruntach o wysokim poziomie wody gruntowej lub zalanych wodą 
należy:  

 sprawdzić czy aktualne warunki gruntowo-wodne zezwalają na rozpoczęcie robót przy 
użyciu przewidywanego sprzętu mechanicznego,  

 sprawdzić czy w aktualnych warunkach istnieje możliwość ograniczenia dopływu wody 
na teren budowy.  

Technologia wykonania wykopów musi umożliwiać prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. W czasie wykonywania robót ziemnych należy zachować odpowiedni 
spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z 
wykopu.  
W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje się specjalnych rozwiązań odwodnienia wykopów 



 

przy wykonywaniu wykopów, gdyż wody z wykopów odprowadzane będą grawitacyjnie. Dla 
wykonania punktowych obiektów przewiduje się typowe rozwiązania urządzenia odwodnienia 
powierzchniowego.  

 5.11 Składowanie, rozplantowanie urobku i zasypywanie 
wykopu 
Ukopany grunt z wykopu, przewidziany do rozplantowania na przyległym terenie i zasypania 
wykopów po realizacji robót technologicznych, może być czasowo składany po jednej lub po 
obu stronach wykopu. Miejsce oraz sposób składowania i rozplantowania urobku, o ile w 
dokumentacji projektowej nie zostały określone, należy ustalać bezpośrednio w terenie, 
uwzględniając następujące warunki: 

 ukształtowanie terenu, 
 rodzaj użytkowania i stan zagospodarowania terenu, 
 możliwość dojazdu i pracy przewidywanego sprzętu, 
 ilość urobku na 1m wykopu. 

Grunt należy składować w taki sposób, aby nie nastąpiło obsuwanie się urobku do wykonanego 
wykopu. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione w odległości mniejszej niż 
0,6m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz w strefie klina naturalnego 
odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. Przy dokonaniu odkładu urobku tylko 
po jednej stronie wykopu, odległość odkładu nie powinna być mniejsza niż 1,0m od krawędzi 
klina naturalnego odłamu gruntu. 
Rozplantowanie urobku należy wykonać w możliwie krótkim czasie po wykonaniu wykopów i 
robót technologicznych, aby można było jak najszybciej zagospodarować pas terenu. Opóźnienie 
rozplantowania może mieć miejsce, gdy grunt na odkładzie jest zmarznięty, nadmiernie 
zawilgocony lub zbrylony. 
Warstwa rozplantowanej ziemi nie powinna przekraczać 20cm z tym, że grubość ta może być 
większa w lokalnych przegłębieniach terenowych lub, gdy wynika to w sposób jednoznaczny z 
Dokumentacji Projektowej. Powierzchnia po rozplantowaniu powinna być wyrównana oraz 
wyprofilowana z odpowiednimi spadkami uniemożliwiającymi zaleganie wody. W przypadku, 
gdy warunki terenowe uniemożliwiają odpowiednie wyprofilowanie spadku należy wykonać 
bruzdy ułatwiające spływ wody powierzchniowej. 
Pozostawienie nierozplantowanej ziemi w odkładzie, na dłuższy okres lub na stałe, może mieć 
miejsce tylko w szczególnych przypadkach, np. gdy przewiduje się dalsze wykorzystanie ziemi z 
odkładu lub warunki terenowe uniemożliwiają rozplantowanie względnie wywiezienie urobku. 
W takich przypadkach ziemię w odkładzie należy wyprofilować w regularne pryzmy. Co 
kilkadziesiąt metrów lub gęściej, w zależności od lokalnych warunków terenowych, w 
uformowanych pryzmach, należy pozostawić przerwy dla umożliwienia spływu wód 
powierzchniowych. 

 5.12 Postępowanie w okolicznościach niebezpiecznych 
W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 
hydraulicznych (kurzawka) należy: 

 wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska jeśli to 
konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu 
przed dostępem ludzi, 

 zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem 
struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5m warstwy 
pospółki lub drobnego żwiru), 

 zawiadomić Inspektora Nadzoru oraz Projektanta  



 

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne, 
rurociągi, niewypały itp. należy: 

 niezwłocznie przerwać prowadzenie robót, 
 zawiadomić odpowiednie instytucje administracyjne lub jednostki ratownicze, 
 zawiadomić Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, 
 zabezpieczyć zagrożone miejsca przed dostępem ludzi i zwierząt.  

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także 
pogłębianie wykopów poszukiwawczych powinny odbywać się ręcznie. 
Wznowienie robót na odcinku, na którym wstrzymano roboty, może nastąpić za zgodą 
właściwych służb i Inspektora Nadzoru i powinny być one przeprowadzone według ich 
wskazówek. 

 5.13 Dokładność wykonania robót ziemnych 
Dopuszczalne odchyłki w stosunku do parametrów określonych w dokumentacji projektowej: 

 odchylenie szerokości dna rowów i kanałów ±3cm (odchylenie lokalne ±5cm), 
 odchylenie szerokości korony i ławy i nasypu ±3cm, 
 odchylenie rzędnych dna wykopu wykonywanego w gruncie suchym oraz rzędnych 

korony nasypu ±1cm (odchylenie lokalne ±2cm), 
 odchylenie rzędnych dna wykopu wykonywanego w gruncie nawodnionym oraz 

rzędnych korony nasypu ±2cm (odchylenie lokalne ±3cm), 
 odchylenie nachylenia skarp wykopu lub nasypu 1:n ±0,05, 
 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu ±5cm, 
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m, 
 odchylenie grubości warstwy podłoża ±3cm, 
 odchylenie szerokości warstwy podłoża ±5cm. 

 5.14 Zabezpieczenie wykonywanych budowli i robót 
ziemnych 
Budowle ziemne po wykonaniu powinny być ubezpieczone zgodnie z Dokumentacją Projektową 
oraz Specyfikacją Techniczną. 
W przypadku, gdy powyższy warunek nie może być spełniony należy, do chwili wykonania 
właściwego ubezpieczenia, zabezpieczyć skarpy oraz dno wykopów lub koronę nasypu przed 
działaniem wpływów atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dotyczy to 
również dłuższych przerw roboczych. 
W tym celu zaleca się: 

 tymczasowe zabezpieczenie skarpy i dna wykopu lub korony nasypów od wód 
opadowych przez wykonanie rowów i drenaży opaskowych biegnących wzdłuż krawędzi 
skarp, 

 w przypadku, gdy skarpy wykopu lub nasypu mogą być narażone na działanie płynącej 
wody, należy je ubezpieczyć brzegosłonami lub równorzędnymi umocnieniami, 

 w przypadku występowania gruntów spoistych na powierzchni skarp, w dnie wykopu lub 
na koronie nasypu, należy je w okresie upałów chronić przed wysychaniem; w przypadku 
wykopów pozostawiając około 20cm warstwę gruntu rodzimego, a w przypadku 
nasypów przykrywając grunt chroniony ok. 20cm warstwą gruntu dowolnego, 

 w przypadku występowania gruntów wysadzinowych w dnie lub na powierzchni skarp 
wykopów należy je usunąć lub zabezpieczyć przed zamarzaniem przykrywając matami 
lub warstwą ochronną gruntu, w przypadku nasypów wbudowywanie gruntów 
wysadzinowych w strefy przy powierzchni skarp i pod koroną nie jest zalecane, 



 

 zabezpieczyć przed przechodzeniem i przejeżdżaniem, 
 w przypadku, gdy zabezpieczenia nie wykonano lub okazało się ono mało skuteczne, to 

uszkodzoną warstwę należy usunąć, 
 po długiej przerwie roboczej konieczne jest, przed wykonaniem ubezpieczeń, 

sprawdzenie nasypu i doprowadzenie go do wymiarów zgodnych z Dokumentacją 
Projektową. 

 5.15 Roboty ziemne w okresie mrozów 
Odspajanie gruntu należy prowadzić w sposób ciągły, aby nie przemarzał. W przypadkach 
dłuższych przerw (ponad 2 godziny) odsłonięte powierzchnie robocze powinny być przykryte 
np. matami słomianymi lub pozostawioną warstwą gruntu spulchnionego (nasypanego). Teren, 
na którym przewiduje się wykonanie wykopów w zimie można zabezpieczyć przed 
przemarzaniem poprzez: 

 przeoranie gruntu do głębokości 25÷30cm i następnie zbronowanie, 
 pokrycie powierzchni gruntu miejscowego materiałami izolacyjnymi (słoma, trociny, 

piasek, torf itp.). 
Wyrównywanie skarp i dna możliwe jest zimą w zasadzie tylko w przypadku gruntów sypkich. 
W gruntach spoistych nie powinno być wykonywane. 
W okresie mrozów można wykonywać nasypy tylko z gruntów sypkich za zgodą Nadzoru 
Autorskiego i Inspektora Nadzoru z zachowaniem następujących warunków:  

 niedopuszczalne jest wykonywanie nasypu na zamarzniętym podłożu, a grunt używany 
do nasypów nie może zawierać lodu lub śniegu, 

 niedozwolone jest stosowanie do nasypów gruntu zmarzniętego jeśli zastosowane metody 
zagęszczania nie zapewniają jego rozkruszenia i zagęszczenia do wymaganego stanu, 

 grubość zagęszczanych warstw powinna być zmniejszona do 1/2 w stosunku do grubości 
warstw zagęszczanych w warunkach niezimowych, 

 przed położeniem następnej warstwy powierzchnia warstwy zagęszczonej powinna być 
oczyszczona ze śniegu i lodu, 

 w przypadku przerwy w prowadzeniu robót warstwę górną należy zabezpieczyć przez 
przykrycie ok. 0,5m warstwą luźno ułożonego gruntu. 

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 6.1 Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podane zostały w specyfikacji „Wymagania 
ogólne”. 
Kontroli podlegają rodzaje i stany gruntów oraz poziomy wód gruntowych w podłożu, rodzaje i 
stany gruntu w złożu lub na odkładzie i po ich wbudowaniu w nasyp oraz wymiary budowli 
ziemnych, a także zagęszczenie gruntu. Wyniki kontroli powinny być porównywane z 
wymaganiami przedstawionymi w Dokumentacji Projektowej. 

 6.2 Kontrola wymiarów wykopów 
Kontrolę wymiarów wykopów należy przeprowadzać metodami geodezyjnymi w przekrojach 
poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej, niż co 100m oraz dodatkowo w miejscach 
charakterystycznych, np. na załamaniach profilu podłużnego lub zmiany kształtu, przy czym 
powinny być nie mniej niż 2 przekroje na kontrolowanym odcinku. 
Kontroli podlegają: 

 rzędne dna, ławek i terenu, 



 

 usytuowanie osi i długości wykopów w osi, 
 wymiary przekroju poprzecznego (szerokości, głębokość), 
 nachylenie skarp. 

 

 6.3 Kontrola zagęszczenia 
Badania zagęszczenia prowadzi się: 

 na bieżąco (kontrola bieżąca) – celem kontroli jest sprawdzenie czy osiągnięto 
wymagane zagęszczenie danej warstwy warunkujące dopuszczenie do układania 
następnej, 

 po wykonaniu całej budowli lub jej części (kontrola powykonawcza) gdy potrzebne są 
dane o zagęszczeniu gruntów w całej budowli lub w jej częściach, wykrycie miejsc 
słabych, kawern lub innych miejsc zagrażających bezpieczeństwu, 

 w toku użytkowania istniejących budowli (kontrola eksploatacyjna) przeważnie gdy 
powstają obawy o ich bezpieczeństwo lub trwałość, które wiązać można z 
niedostatecznym zagęszczeniem gruntu. 

Kontrola zagęszczenia prowadzić powinna do wyznaczenia stopnia zagęszczenia (IDw) lub 
wskaźnika zagęszczenia (ISw) badanych warstw we wznoszonej budowli. Powyższe parametry, 
w zależności od rodzaju zagęszczanego gruntu, można określać metodą Proctora, metodami 
radioizotopowymi, próbnych obciążeń statycznych i dynamicznych lub geodezyjną (badania 
nieniszczące „in situ”). Kontrolę powykonawczą oraz stan zagęszczenia budowli istniejących 
(kontrola eksploatacyjna) zaleca się przeprowadzać metodą sondowań (badania podstawowe) 
oraz wykopów badawczych z pobieraniem w dnie próbek o nienaruszonej strukturze gruntu do 
badań laboratoryjnych. 
Wyniki kontroli bieżącej danej warstwy gruntu uznać należy za zadowalające, tzn. 
upoważniające do sypania warstwy następnej, jeśli określone na podstawie wyników badań 
każdej pobranej próbki wartości kontrolowane spełniają podstawowe warunki: 

 ID > IDw lub IS > Isw, 
 ID – uzyskana wartość stopnia zagęszczenia, 
 IDw – wymagana wartość stopnia zagęszczenia, 
 IS – uzyskana wartość wskaźnika zagęszczenia, 
 ISw – wymagana wartość wskaźnika zagęszczenia. 

W obszarze, w którym grunt nie spełnia tych warunków należy warstwę dodatkowo zagęścić i 
przeprowadzić ponowną kontrolę. W zależności od przewidywanych skutków wynikających z 
niedostatecznego zagęszczenia oraz warunków budowy, można wyjątkowo dopuścić 
niespełnienie podanych uprzednio wymagań podstawowych i zastosować następujące 
wymagania zastępcze, charakteryzujące budowle o obniżonej, lecz dopuszczalnej jakości: 

 ID > IDw lub IS > ISw z tym, że wymagań podstawowych, tzn. ID > IDw oraz IS > ISw , 
może nie spełnić nie więcej niż 10% wszystkich wyników dla budowli I i II klasy lub 
15% dla budowli III i IV klasy, przy czym wskaźniki najniższe powinny spełniać 
nierówności: 

 IDmin > 0.70 IDw lub ISmin >0.95 Isw, 
 I Dmin – najmniejsze wartości stopnia zagęszczenia w warstwie, 
 ISmin – najmniejsze wartości wskaźnika zagęszczenia w warstwie. 

Dopuszcza się zastosowanie wymagań zastępczych pod warunkiem, że: 
 każde 2 miejsca lub 2 warstwy, z których próbki nie spełniły wymagań podstawowych są 

od siebie oddzielone miejscem lub warstwą, w którym zagęszczenie gruntu ten warunek 
spełnia, 

 ogólna liczba warstw, w których nie są spełnione wymagania podstawowe nie przekroczy 
10% liczby wszystkich warstw danej budowli. 



 

Budowle, w których liczba warstw spełniających wymagania podstawowe nie sięga 90% 
wszystkich warstw powinny być przedmiotem ekspertyzy oceniającej stan techniczny i 
możliwości spełnienia swoich zadań. W przypadku nie wykonania ekspertyzy należy traktować 
je jako budowle o obniżonej jakości. 
Kontrola powykonawcza oraz kontrola eksploatacyjna stanowić może podstawę do uznania, że 
zagęszczenie gruntu w nasypie nie nasuwa zastrzeżeń pod warunkiem, iż uzyskane wyniki we 
wszystkich badanych miejscach spełniają wymagania podstawowe. W innych przypadkach 
wyniki badań powinny być przedmiotem ekspertyzy orzekającej o stanie technicznym budowli i 
możliwościach spełnienia swoich zadań. 

 6.4 Dokumentacja kontroli oraz ocena wyników 
Dokumentacja kontroli powinna składać się z: 

 dziennika badań i pomiarów, 
 zestawienia wyników badań, 
 zbiorczej analizy wraz ze statycznym opracowaniem wyników badań i z wnioskami, 
 przekrojów poprzecznych i podłużnych lub poziomych z lokalizacją badań i pomiarów. 

W dzienniku badań i pomiarów powinny być notowane wszystkie wyniki badań oraz wyniki 
pomiarów kontrolnych. Na przekrojach powinny być naniesione wyniki badań pomiarów, a 
także miejsca poboru próbek. Przekroje poprzeczne powinny być wykonywane w tych 
miejscach, w których kontrolowane były wymiary. 
Wyniki kontroli jakości materiałów i robót ocenia się przez ich porównanie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Ocenę z przeprowadzonej 
kontroli materiałów i robót należy wpisać do Dziennika Budowy. 
Wyniki badań kontrolnych jakości wykonania wykorzystywane są: 

 doraźnie, przy odbiorze poszczególnych warstw, tj. do porównania parametrów 
zagęszczenia z wymaganiami projektowymi lub podanymi w niniejszej specyfikacji w 
celu podjęcia decyzji czy może być układana następna warstwa, 

 przy ocenie większej części lub całkowicie wykonanego zasypów, w tym przypadku 
wyniki badań powinny być opracowane statystycznie. 

Do oceny należy dołączyć wyniki badań laboratoryjnych lub wskazać na dokumentację, gdzie 
znajdują się wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów.  

 7 OBMIAR ROBÓT 

 7.1 Ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podane zostały w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

 7.2 Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi robót związanych z robotami ziemnymi są: 

 dla wykonania wykopów liniowych – m3 (metr sześcienny), 
 dla usunięcia warstwy ziemi urodzajnej – m2 (metr kwadratowy), 
 dla zasypywania wykopów – rn3 (metr sześcienny), 
 dla formowania i zagęszczenia zasypów – m3 (metr sześcienny), 
 dla plantowania powierzchni skarp i dna wykopów – m2 (metr kwadratowy), 
 dla rozplantowania urobku – m3 (metr sześcienny), 
 dla rozścielenia ziemi urodzajnej – m2 (metr kwadratowy), 
 dla humusowania skarp – m2 (metr kwadratowy). 



 

 8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podane zostały w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
Częściowy odbiór robót przeprowadza się dla robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Należy je odebrać przed wykonaniem następnej części robót, uniemożliwiającej dokonanie 
odbioru robót poprzednich. W zakresie robót nasypowych są to odbiór podłoża i odbiory 
poszczególnych warstw. 
Odbioru częściowego dokonuje się na podstawie oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W 
przypadku oceny pozytywnej sporządza się protokół odbioru częściowego. 
Odbiór końcowy przeprowadza się po zakończeniu całości robót, na podstawie odbiorów 
częściowych i oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnej oceny 
sporządza się protokół odbioru końcowego. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami technicznymi oraz Dokumentacją 
Projektową należy poprawić w ustalonym terminie i przedstawić do powtórnego odbioru. 
Po zakończeniu robót Wykonawca winien przywrócić teren do stanu pierwotnego i odtworzyć 
elementy zagospodarowania terenu. Koszt tych prac Wykonawca uwzględni w cenie ryczałtowej 
na realizację całości inwestycji. Wykonawca robót zobowiązany jest do uzyskania od właścicieli 
i użytkowników terenu oświadczeń stwierdzających brak roszczeń związanych z 
uporządkowaniem terenów po zakończeniu robót. 
Całość przedmiotowych robót należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
normami technicznymi oraz BHP, przy uwzględnieniu warunków określonych w dokumentacji 
projektowej, uzgodnieniach, postanowieniach i decyzjach. 

 9 PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podane zostały w specyfikacji „Wymagania ogólne” 

 9.1 Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej wykonania robót ziemnych obejmuje m.in.: 

 odspojenie gruntu, 
 pionowe i poziome przerzuty ziemi ze złożeniem jej na odkład, 
 profilowanie dna wykopu, 
 wyrównanie na czysto skarp i dna wykopów, 
 wykonanie rowków odwadniających, 
 odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
 zasypanie wykopów, 
 zagęszczenie zasypki warstw wykopu, 
 kontrola stopnia zagęszczenia zasypki, 
 rozplantowanie uprzednio wydobytej ziemi, 
 wykonanie w rozplantowanej ziemi bruzd, 
 spulchnianie gruntu skarp, 
 pokrycie skarp humusem złożonym przy górnej krawędzi, 
 wykonanie urządzeń zabezpieczenia i organizacji ruchu. 

 10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-B-02480:1986 - Grunty budowlane – Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów 
PN-EN 13043:2004 
PN-EN 13043:2004/AC:2004 

- Kruszywa do mieszanek bitumicznych i 
powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 



 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 
ruchu 

PN-B-06050:1999 - Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne 
PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne 
wykonania 

PN-B-12095:1997 - Urządzenia wodno-melioracyjne – Nasypy – Wymagania i 
badania przy odbiorze 
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 1 WSTĘP 

 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót instalacyjnych kanalizacyjnych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 
przyłączami i obiektami towarzyszącymi w miejscowości Łętownia, gmina Nowa Sarzyna. 

 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
budową sieci kanalizacji sanitarnej. 

 1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
Dokumentacją Projektową oraz specyfikacją „Wymagania ogólne”. 
 

Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia 
ścieków bytowo gospodarczych. 
Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki 
sile ciężkości. 
Kanał – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
Kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych i 
odprowadzenia ich do odbiornika. 
Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 
planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub 
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 
Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 
zejścia obsługi do komory roboczej. 
Płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
Spocznik – element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 
roboczej. 

 1.5 Wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich jakość, wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 



 

 2 MATERIAŁY 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji i Dokumentacji Projektowej. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez odpowiednie ustawy i rozporządzenia. 
 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy 
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. 
W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały 
powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 

 2.1 Rurociągi grawitacyjne 
Sieć kanalizacji grawitacyjnej należy wykonać z rur PVC-U jednowarstwowych o ściankach 
obustronnie gładkich, litych o wydłużonym kielichu z uszczelką Sewer-Lock, Din Lock (nie 
dopuszcza się rur spiekanych) szereg ciężki „S”–SN 8 kPa o średnicy Dn160÷ Dn200mm. 
Ponadto przewiduje się wykonanie wybranych odcinków sieci kanalizacyjnej z rur PE klasy 
surowca PE 100 szereg SDR 17 i SDR 11 o średnicy PE 160÷200.Przyłącza kanalizacyjne do 
budynków o średnicy φ 160 mm z PE lub PVC. 
Parametry, średnice i jakość rur z zgodnie z PN-EN 1401-1 posiadające Świadectwo Odbioru 3.1 
dla każdej partii towaru oraz posiadać dopuszczenie do stosowania na terenach szkód górniczych 
do IV kategorii, potwierdzone opinią GIG. 
Rury PVC kanalizacyjne powinny posiadać wewnętrzne oznaczenie z nazwą producenta, typem 
rury, umożliwiające sprawdzenie zastosowanych przez wykonawcę materiałów, za pomocą 
kamery inspekcyjnej. 
Wszystkie zastosowane rury łączone kielichowo z uszczelkę wmontowaną fabrycznie, uszczelki 
z tworzywowym pierścieniem usztywniającym zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 681-2. 
Założono wykonanie wybranych odcinków sieci kanalizacyjnej z rur PE klasy surowca PE 100 
szereg SDR 17. 
Nie dopuszcza się zastosowania rur z rdzeniem (rury spienione) oraz produkowanych 
metodą współwytłaczania z warstwą środkową różną niż warstwa zewnętrzna i 
wewnętrzna. 

 2.2 Rurociągi tłoczne 
Przewiduje się wykonanie rurociągów tłocznych z rur PE 100 SDR 17. 
Poszczególne odcinki rurociągów tłocznych należy łączyć poprzez zgrzewanie za pomocą 
kształtek (muf) elektrooporowych. 
Na rurociągach tłocznych przewidziano montaż w studniach rewizyjnych, odpowietrzeń i 
odwodnień. 
Parametry, średnice i jakość rur z zgodnie z PN-EN 13244, PN-EN 12201. 

 2.3 Studzienki inspekcyjne betonowe (żelbetowych) 
Dla celów rewizyjnych i podłączeniowych oraz w miejscach zmiany kierunków trasy, 

projektuje się wykonanie studzienek rewizyjnych. Przewidziano zastosowanie typowych 
studzienek przelotowych i kaskadowych betonowe lub z PP o średnicy Dn1000 i Dn1200.  

Studzienki należy ustawić na uprzednio przygotowanych fundamentach o gr. 20 cm. 
Części studni z elementów betonowych prefabrykowanych powinny być wykonane z betonu o 
klasie nie niższej niż C35/45, zbliżona do dawnej klasy B-45, wodoszczelnego (W8), mało 
nasiąkliwego (poniżej 5%) i mrozoodpornego (F50). 



 

Odporność chemiczna na klasę ekspozycji: 
 XA1 dla ścieków pH= 6,5÷5,5 
 XA2 dla ścieków pH= 5,5÷4,5 
 XA3 dla ścieków pH=4,5÷4,0 i powinna być zgodna z PN-EN 206-1. 

 
Do produkcji studzienek przy klasie ekspozycji XA2 i XA3 należy stosować cement 
siarczanoodporny zgodnie z klasyfikacją PN-B-19707 „Cement. Cement specjalny. Skład, 
wymagania i kryteria zgodności”. 
Nośność zwężki studni powinna wynosić min. 500 kN, co powinno być udokumentowane 
poprzez akredytowane laboratorium. 
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych, należy je 
nakryć żelbetowymi płytami nadstudziennymi. 
Komora robocza studzienki powinna być wykonana z kręgów betonowych lub żelbetowych 
łączonych na uszczelkę gumową (elastomerową) zapewniającą odpowiednią szczelność i 
spełniające wymagania PN-EN681-1.  
Wszystkie przejścia kanału przez ściankę studni muszą być wykonane, jako szczelne. 
Dennice studni wykonane jako monolit z betonu hydrotechnicznego, wyprofilowane tak, aby nie 
osadzały się w żadnym jego miejscu piasek i zawiesiny.  

 
Włazy kanałowe należy wykonywać, jako: 

 włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w 
korpusie drogi, włazy DO-600 klasy D400kN z wkładką tłumiącą i ryglowaniem 

 włazy żeliwne typu lekkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-01 umieszczane 
poza korpusem drogi. włazy DO-600 klasy C250 kN. 

 
Pokrywy betonowe z włazem żeliwnym (po uzgodnieniu z Inwestorem) typu ciężkiego i 
pierścieniem odciążającym wykonać dla studni umieszczonych w drogach.  
Studnie, należy wyposażyć w stopnie złazowe stalowe powlekane tworzywem sztucznym w 
kolorze jaskrawym, zgodnie z PN-EN 13101.  
Kręgi produkowane w oparciu o technologię ze stalowymi pierścieniami dolnymi i górnymi 
pozostającymi na kręgach do momentu związania betonu. 
Tolerancja wymiarów elementów studzienek powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1917 
oraz DIN 4034-1. 
Odporność chemiczna na klasę ekspozycji XA3 powinna być zgodna z PN-EN 206-1. Studnie 
betonowe i ich elementy muszą posiadać aprobatę techniczną. 

 2.4 Studzienki rewizyjno-kontrolne DN400(425) 
Dla celów podłączeniowych i w miejscach zmiany kierunków trasy przewiduje się zastosować 
studzienki kanalizacyjne przelotowe, połączeniowe z kinetą z PP lub PE. Studzienki 
kanalizacyjne inspekcyjne małogabarytowe o średnicy DN400(425) z rurą trzonową z PCV, 
z rurą teleskopową z ruchomą pokrywą żeliwną klasy D400 typ ciężki 40T zgodnie z normą 
PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewłazowe), dopuszczenie do stosowania w sieciach 
kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI Instal dopuszczenie do stosowania w pasie 
drogowym: aprobata techniczna IBDiM odporność chemiczna tworzywowych elementów 
składowych (PE, PP, PVC-U) zgodnie z ISO/TR 10358, odporność chemiczna uszczelek 
zgodnie z ISO/TR 7620, producent rur powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001. 
Konstrukcja studzienek powinna w najtrudniejszych warunkach zewnętrznych zawsze 
zagwarantować szczelność systemu oraz brak możliwości uszkodzenia studzienki a tym samym 
kanału. Prawidłową pracę studzienki zapewnia wykonanie montażu ściśle wg instrukcji 
dostarczonej przez producenta. 
 



 

Wymagania dla studzienek rewizyjno-kontrolnych: 
 rura trzonowa karbowana o sztywności SN=4kN/m2, przy prawidłowym montażu odporna 

na wypór wód gruntowych; dzięki falistej powierzchni zewnętrznej, współpracująca z 
gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych, zdolna do przenoszenia 
nierównomiernych obciążeń od gruntu bez utraty szczelności, 

 kolor rury pomarańczowy, możliwość regulacji wysokości studzienki poprzez przycięcie 
rury, 

 możliwość podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocą wkładek „in situ” 
o średnicach Dn160, Dn200, 

 kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane metodą wtrysku (z PP w zakresie średnic 
Dn200mm włącznie) lub odlewana rotacyjnie z PE (w zakresie średnic Dn250 do Dn400)  

 kolor kinet czarny, 
 kinety połączeniowe (zbiorcze) z trzema dopływami, na wprost, prawym, oraz lewym, 

dopływy boczne, kinety z wbudowanym spadkiem 1,5%, 
 kinety wyposażone w króćce kielichowe połączeniowe dla rur po stronie dopływów i 

odpływu, 
 zgodnie z normą PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewłazowe),  
 dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI 

„Instal”, 
 dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,  
 odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych (PE, PP, PVC-U) zgodnie z 

ISO/TR 10358,  
 odporność chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, uszczelki spełniające wymagania 

normy PN-EN 681-1: 2002, 
 system posiadający opinię GIG – dopuszczenie do stosowania na terenach szkód górniczych 

do III kategorii włącznie w całym obszarze dopuszczenia i do IV kategorii włącznie (przy 
głębokości do 3m),  

 rury teleskopowe z rury PVC-u ze ścianką litą o wysokiej trwałości, o wymiarze w świetle 
>400 mm odporne na szeroki zakres temperatur występujących podczas wykonywania 
nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montażu i eksploatacji, odporne na obciążenia 
dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z rdzeniem spienionym), 

 połączenie rury teleskopowej z włazem rozłączne - na zaczepy – konstrukcja wpływająca na 
trwałość rozwiązania (niedopuszczalne połączenie termokurczliwe, śrubowe lub wciskowe),  

 rury teleskopowe dostosowane do grubości konstrukcji drogi o długości 375mm lub 750mm 
umożliwiające dokładne ustalenie wysokości studzienki, wyrównanie poziomu włazu z 
nawierzchnią, 

 zwieńczenia studzienek w klasie B125 i D400 teleskopowe o konstrukcji „pływającej” – 
powiązane z konstrukcją drogi, nieprzenoszące obciążeń na trzon studzienki i jej 
podłączenia, 

 w klasie A15 (w terenach poza klasowych - nieobciążonych ruchem oraz w obszarach ruchu 
pieszego i rowerów) możliwość przykrycia studzienki pokrywą z PP ułożoną bezpośrednio 
na rurze lub pokrywą żelbetową klasy A15 na stożku żelbetowym, 

 w klasie A (w terenach nieobciążonych ruchem) możliwość przykrycia pokrywą z PP lub 
pokrywą żelbetową klasy A15 na stożku żelbetowym,  

 pokrywa tworzywowa (PP) oraz elementy żelbetowe posiadające aprobatę IBDiM, 
 włazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadające certyfikat IO i/lub Q-cert, 
 producent rur powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001. 

 

 2.5 Studzienki rozprężne 
Studzienka rozprężna pełni funkcję wytrącania energii ze ścieków odprowadzanych z 



 

przepompowni do odbiornika. Jest to szczególnie istotne ze względu na włączenie rurociągu 
tłocznego do istniejącej kanalizacji grawitacyjnej. 

Studzienki rozprężne średnicy DN1200, należy wykonać z elementów betonowych 
prefabrykowanych lub z PE lub PP. 

Na studni ułożyć pierścień odciążający i pokrywę z włazem żeliwnym φ 600÷φ 800, w 
zależności od potrzeby i przeznaczenia terenu typu ciężkiego lub lekkiego. 

Studzienkę rozprężną, należy wykonać z elementem rozprężnym na rurociągu tłocznym. 
Studnia rozprężna z elementem rozprężnym składa się z następujących elementów: 
 płaszcz studni z drabinką złazową lub stopniami złazowymi, 
 przewodu tłocznego zakończonego kolanem z wylotem w kierunku dna, 
 specjalnie wyprofilowanej kinety. 

 
Pozostałe wymagania dla studzienek rozprężnych, jak dla studni betonowych 

(żelbetowych). 

 2.6 Studzienki rewizyjne i odpowietrzające na rurociągu 
tłocznym Dn1000, Dn1200 

Dla zapewnienia prawidłowej pracy poszczególnych pompowni ścieków i rurociągów 
tłocznych na rurociągach tłocznych, należy wykonać studzienki rewizyjne (czyszczakowe) i 
odpowietrzające. W studzienkach przewidziano montaż odpowiednio łączników rewizyjnych z  
zaworem odpowietrzającym. 

Informacje o istnieniu zaworu odpowietrzającego wraz z poglądową lokalizacją zaleca się 
umieścić np. w szafie sterowniczej przepompowni ścieków. 

Studzienki te powinny być wykonane z kręgów betonowych o średnicy 1000mm lub 
1200mm łączonych na uszczelkę. Studzienki powinny być wyposażone w stopnie złazowe i właz 
żeliwny w wykonaniu zależnym od potrzeby i przeznaczenia terenu typu ciężkiego lub lekkiego. 

Miejsce lokalizacji studzienek oznakować za pomocą słupków betonowych, końcówkę 
słupka znacznikowego pomalować na kolor brązowy. 

 
Przejścia rurociągu tłocznego przez ściany studni wykonać, jako szczelne. 
 
Pozostałe wymagania dla studzienek na rurociągach tłocznych jak dla studni betonowych 

(żelbetowych). 
 
STUDNIE REWIZYJNE 

W studni rewizyjnej należy zamontować: 
 łącznik rewizyjny o średnicy odpowiedniej dla rurociągu tłocznego, 
 zasuwy nożowe o średnicy odpowiedniej dla rurociągu tłocznego. 

 
Łącznik powinien spełniać następujące wymagania: 
 nasada C52 wg DIN 14317, 
 długość zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1, 
 połączenia kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2:1999, 
 ciśnienie robocze maksymalne PN16, 
 temperatura pracy maksymalna 120°C, 
 wyczystka, 
 wszystkie elementy są zabezpieczone przed korozją, 
 wykonanie standardowe: PN16, 70°C, NBR, farba epoksydowa RAL5005 250µm, 
 atest higieniczny PZH, 
 zastosowanie do ścieków. 



 

 
Zasuwa powinna spełniać następujące wymagania: 
 klasa szczelności A, 
 maksymalne ciśnienie robocze: -1,0MPa, 
 temperatura czynnika do 80°C, 
 trzpień nierdzewny z walcowanym gwintem, 
 nóż ze stali nierdzewnej 304, 
 korpus żeliwny lub ze stali nierdzewnej, 
 wszystkie elementy zabezpieczone przed korozją, 
 wykonanie standardowe: trzpień wznoszący, 80°C, NBR, farba epoksydowa RAL6026 

250µm, kółko ręczne, 
 zastosowanie do ścieków. 
 
Połączenia rurociągów z armaturą za pomocą łączników kołnierzowych do rur PE o 
następujących cechach: 
 korpus i kołnierz – żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7, PN –EN 1563:2000, 
 pierścień – mosiądz CuZn36PbAI1-B PN-EN 1982:2008, 
 pierścień FORSHEDA 575 – guma EPDM PN-ISO 1629:2005, 
 śruba, podkładka – stal A2 PN-EN ISO 4762:2006, 
 połączenia kołnierzowe PN-EN 1092-23:1999, 
 ciśnienie nominalne 1,6MPa, 
 temperatura pracy 120°C, 
 wszystkie elementy należy zabezpieczyć przed korozją poprzez malowanie – farba 

epoksydowa RAL5005 250µm, 
 atest higieniczny PZH. 
  
Pozostałe wymagania dla studzienek na rurociągach tłocznych, jak dla studni betonowych 
(żelbetowych) 
 
STUDZIENKI (KOMORY) ODPOWIETRZAJĄCE 

W studni komory odpowietrzającej należy zamontować: 
 zawór odpowietrzający do ścieków: 
 ciśnienie robocze - 16 bar, 
 działający samoczynnie i bezstopniowo, 
 powierzchnia otwarcia min. 480 mm2, 
 wydajność odpowietrzania min. 230 m3/h, 
 gniazdo zaworu nie ma kontaktu ze ściekami: występuje poduszka powietrzna miedzy 

medium a membraną, 
 korpus wykonany ze stali St37, zabezpieczony antykorozyjnie (wewnątrz i zewnątrz) 

poprzez pokrycie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną 
grubość powłoki 250 mm, przyczepność min. 12 N/mm2, odporność na przebicie metoda 
iskrowa 3000 V, zgodnie z zaleceniami jakościowymi i odbiorowymi wnikającymi ze znaku 
jakości RAL 662, 

 wszystkie części mechaniczne wykonane z materiałów odpornych na korozję, 
 króćce z zaworem kulowym umożliwiający płukanie zaworu, 
 pływak wykonany z żywicy POM. 
 
Należy zapewnić możliwość montażu i demontażu zainstalowanej armatury. 
 
Połączenia rurociągów z armaturą za pomocą łączników kołnierzowych do rur PE o 
następujących cechach: 



 

 korpus i kołnierz – żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7, PN –EN 1563:2000, 
 pierścień – mosiądz CuZn36PbAI1-B PN-EN 1982:2008, 
 pierścień FORSHEDA 575 – guma EPDM PN-ISO 1629:2005, 
 śruba, podkładka – stal A2 PN-EN ISO 4762:2006, 
 połączenia kołnierzowe PN-EN 1092-23:1999, 
 ciśnienie nominalne 1,6MPa, 
 temperatura pracy 120°C, 
 wszystkie elementy zabezpieczone przed korozją malowaniem – farbą epoksydowa 

RAL5005 250µm, 
 atest higieniczny PZH. 
 
Pozostałe wymagania dla studzienek na rurociągach tłocznych, jak dla studni betonowych 
(żelbetowych). 

 2.7 Przepompownie ścieków 
Konstrukcja zbiornika przepompowni o przekroju kołowym Ø1500 wykonywana z 
polimerobetonu spełniającego wymagania normy PN-92/B-10729. 
Beton, z którego są wykonane zapewnia ochronę strukturalną. Są całkowicie szczelne i nie 
wymagają dodatkowej izolacji przeciwwilgociowej. Izolacja zewnętrzna elementów konieczna 
jest w przypadku występowania wód gruntowych agresywnych w stosunku do betonu.  
Przejścia kabli i przewodów przez ściany i stropy powinny być realizowane jako szczelne w 
osłonach z tworzywa sztucznego. Przejścia przez ściany powinny być wykonane jako szczelne 
Zbiorniki przepompowni i pozostałe elementy konstrukcyjne oraz technologiczne zbiornika 
powinny być wykonane z materiałów nie ulegających korozji w środowisku ścieków. 
 
WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI SIECIOWYCH 
Przepompownie wyposażone są w dwie pompy z wolnym przelotem pracujące naprzemiennie – 
jedna pompa pracuje, a druga w tym czasie jest schładzana, zaś w następnym cyklu następuje 
zmiana kolejności pracy pomp. W wypadku awarii jednej pompy, druga pompa automatycznie 
przejmuje jej zadanie i praca przepompowni do czasu naprawy pompy uszkodzonej przebiega 
bez widocznych skutków zewnętrznych tej awarii. 
Silniki pomp muszą posiadać obudowę o stopniu ochrony przynajmniej IP68 wg 
EN 60 529/IEC. Zaleca się, aby silniki pomp posiadały w standardzie zabezpieczenie termiczne. 
Pompy zamontowane w poszczególnych pompowniach powinny być konstrukcyjnie 
przystosowane do pompowania surowych i niepodczyszczonych ścieków, a pompy powinny być 
przystosowane do pracy ciągłej (S1). 
Obudowa pompy musi posiadać odpowiednie uchwyty oczkowe i ramy umożliwiające 
zaczepienie łańcuchów do podnoszenia pomp. 
Wszystkie pompy w przepompowniach muszą posiadać zaczep prowadzący oraz nierdzewny 
łańcuch do opuszczania i podnoszenia pomp, układ automatyki, który steruje pracą pomp, 
umożliwia bezobsługową eksploatację pompowni. 

 
ORUROWANIE I ARMATURA 
Orurowanie: wykonane ze stali nierdzewnej, jako armaturę zwrotną przewidziano żeliwne 
zawory kulowe kołnierzowe, pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków 
oraz armaturę odcinającą, zasuwy klinowe kołnierzowe miękouszczelnione z klinem 
gumowanym, pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków. 
 

 
WYPOSAŻENIE OBSŁUGOWE POMPOWNI 
W skład wyposażenia obsługowego pompowni wchodzą: 



 

 haki do podwieszania kabli, łańcuchów oraz elementów sterowania, 
 wywietrzniki i rury wentylacyjne (kominki rurowe) wykonane ze stali nierdzewnej  
 właz wykonany z materiałów odpornych na korozję w agresywnym środowisku - ze stali 

nierdzewnej kwasoodpornej 1.4404 wg PN-EN 10088, właz prostokątny, zapewniający 
swobodny montaż i demontaż pomp, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez osoby 
niepowołane, ponadto właz musi być wyposażony w blokadę uniemożliwiającą samoczynne 
zamknięcie w trakcie obsługi pompowni. 

 ażurowy, uchylny podesty robocze ze stali nierdzewnej, umożliwiające demontaż osprzętu 
pompowni (zbiorniki o głębokości powyżej 3 m) 

 konstrukcja zbiornika przepompowni z prefabrykowanych elementów polimerobetonowych, 
zapewnia pełną szczelność i niewrażliwość na oddziaływanie otaczającego go środowiska, 
pozwala na dowolne dostosowanie wysokości przepompowni, zapewnia odpowiednią 
wytrzymałość bez stosowania konstrukcji odciążających, gwarantuje bardzo długi okres 
użytkowania, 

 drabinka wykonana ze stali kwasoodpornej (co najmniej 30 cm), 
 poręcz pomocnicza ze stali kwasoodpornej, 
 prowadnice ze stali kwasoodpornej, 
 łańcuchy ze stali kwasoodpornej dla każdej z pomp, 
 wszystkie elementy mocujące (wsporniki, kotwy) ze stali kwasoodpornej, 
 orurowanie wewnątrz przepompowni wykonane ze stali kwasoodpornej, połączenia 

kołnierzowe ze śrubami ze stali kwasoodpornej, uszczelki międzykołnierzowe z EPDM, 
 kulowe zawory zwrotne dla każdej pompy, 
 zasuwy odcinające z uszczelnieniem gumowym chemoodpornym dla każdej pompy, 
 samouszczelniające się połączenie pomiędzy pompą a podstawą; uszczelka neoprenowa pod 

wpływem ciężaru pompy i ciśnienia panującego w rurociągu pozwala na uzyskanie 100% 
szczelności; 

 otwór wlotowy (kielich z uszczelką) przystosowany do podłączenia rurociągu 
grawitacyjnego, 

 zawór płuczący hydrantowi DN52 ze stali nierdzewnej z korkiem pełnym oraz dodatkowym 
korkiem z otworem DN25 umożliwiającym zamontowanie w nim układu kontroli ciśnienia 
(czujnik ciśnienia - presostatu), 

 osłona wlotu grawitacyjnego - deflektor ze stali kwasoodpornej, 
 wyjście z przepompowni na zewnętrzny przewód tłoczny za pomocą kształtki kołnierzowej, 
 przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilającego do szafki sterowniczej, 
 żurawik o udźwigu 400kg 
 
UKŁAD STEROWANIA I AUTOMATYKI 
Układ sterowania pracą pomp zbudowany jest w oparciu o sterownik mikroprocesorowy 
współpracujący z sondą hydrostatyczną oraz z sondami pływakowymi stanowiącymi dodatkowy 
stopień ochrony: 
 kontrola poziomu maksymalnego ścieków w zbiorniku (przepełnienie), 
 kontrola poziomu minimalnego ścieków w zbiorniku (suchobieg). 
Układ sterowania umożliwia: 
 sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejności załączania i wyłączania 

pomp (przełączanie pomp po każdym cyklu pracy), 
 zadawanie poziomów załączania i wyłączania pomp z poziomu terenu poprzez zmianę 

nastaw sterownika. 
 
Układ jest powinien być przystosowany do zasilania z sieci 3x400 V. Rozruch pomp poprzez 
układ typu soft- start. Układ zawiera wszystkie niezbędne zabezpieczenia:  
 przed porażeniem, poprzez układ różnicowo – prądowy, 



 

 przed pracą niepełnofazową i asymetrią międzyfazową ( w tym braku fazy), 
 przed przeciążeniem silnika, poprzez przekaźnik termiczny, 
 przed zwarciem, 
 przed suchobiegiem. 

 
Układ sterowania i automatyki umieszczony w szafie sterowniczej, która ponadto powinna być 
wyposażona w: 
Obudowę o stopniu ochrony IP66 wykonana z izolacyjnego i trudnopalnego, termoutwardzalnego 
kompozytu poliestrowego, zbrojonego włóknem szklanym, o wysokiej odporności na uszkodzenia 
mechaniczne i na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych lub metalowa malowana 
proszkowo.  
Obudowa wyposażona w podwójne drzwi, przy czym na drzwiach wewnętrznych zamontowany 
będzie panel operatorski.  
Szafa sterownicza zamocowana na podstawie montażowej umożliwiającej wyprowadzenie 
przewodów zasilających i sterowniczych z pompowni do układu sterowania. 
Jednostkę sterująca zestawu pompowego stanowi sterownik, zawierający oprogramowanie 
realizujące opisane poniżej funkcje sterujące i diagnostyczne, zintegrowany z prostym w obsłudze 
panelem sterowania. Panel sterownika będzie wyposażony w podświetlane przyciski funkcyjne 
oraz graficzny wyświetlacz LCD. Na wyświetlaczu pokazywany aktualny status obiektu, stan 
pracy pomp, stan przetworników pomiarowych oraz log awarii bieżących i historycznych. 
Zastosowany sterownik z możliwością programowania na poziomie użytkownika zarówno z 
klawiatury sterownika jak i bezpłatnym programem narzędziowym. 
 
Minimalna konfiguracja sterownika przepompowni zapewnia: 

a) sterowanie praca pomp w oparciu o sondę hydrostatyczną, 
b) w przypadku uszkodzenia lub zdemontowania sondy hydrostatycznej, sterowanie 

pompami ma sie odbywać, w trybie pracy awaryjnej, poprzez określoną ilość 
wyłączników pływakowych ( min. 2, max. 5 ), 

c) załączanie/wyłączanie pomp zgodnie z zaprogramowanymi progami poziomu, 
d) realizowanie opóźnień czasowych przy załączeniu/wyłączeniu pomp, 
e) zliczanie godzin pracy każdej pompy, 
f) obliczanie wydajności pomp i układu pompowego, 
g) praca naprzemienna pomp z automatycznym zastępowaniem pompy uszkodzonej przez 

pompę sprawna, 
h) generowanie alarmów i ostrzeżeń oraz tworzenie zaawansowanych zestawień alarmów ze 

stemplami czasowymi, 
i) kontrola stanu zabezpieczeń wewnętrznych pomp, 
j) kontrola stanu zabezpieczeń zwarciowych i przeciążeniowych silników pomp, 
k) automatyczna realizacja funkcji pracy rewersyjnej pompy w oparciu o co najmniej 4 

parametry charakterystyczne (prąd, moment, cos&, przepływ), 
l) sterowanie lokalne i zdalne praca pomp i ich wydajnością z wykorzystaniem przetwornic 

częstotliwości 
m) porty komunikacyjne (Usb, Ethernet,RS485), 
n) VNC serwer przez dostępny przez port Ethernet. 
 

Ponadto przy zastosowaniu dodatkowych modułów zabezpieczeń silników i urządzeń 
zewnętrznych takich jak przekładniki prądowe czy układy transmisji danych, sterownik ma za 
zadanie realizowania kolejnych funkcji: 

a) komunikacja i transmisja danych w systemie GSM/GPRS, SMS, Modbus, 
b) możliwość zdalnego ingerowania w nastawy sterownika, 
c) optymalizacja programu konserwacji i serwisowania, 



 

d) optymalizacja zużycia energii, 
e) ochrona silnika przed niedociążeniem oraz przeciążeniem napięcia i prądu, zmiana 

kolejności faz, zbyt wysoka temperatura uzwojeń, brakiem fazy, 
f) zabezpieczenie pompy przed sucho biegiem, 
g) pomiar rezystancji izolacji, mocy czynnej, zniekształceń harmonicznych, 

współczynnika mocy cos , 
Wyposażenie szafy zasilająco-sterowniczej pomp stanowią ponadto elementy elektryczne, układy 
zabezpieczające i wykonawcze takie jak: 

a) rozłącznik główny napięcia zasilania z pokrętłem umieszczonym na drzwiach 
wewnętrznych, 

b) wyłączniki róznicowoprądowe wszystkich obwodów elektrycznych szafy, 
c) układy zasilania, ochrony i sterowania praca pompy z wykorzystaniem modułów i 

komunikacji ze sterownikiem po magistrali RS485 w celu monitoringu podstawowych 
parametrów elektrycznych (zużycie energii, prąd, częstotliwość itp.). 

d) podświetlane przełączniki sterowania ręcznego umieszczone na drzwiach wewnętrznych, 
umożliwiające załączenie pomp w trybie pracy ręcznej oraz kontrolowane pompowanie 
ścieków poniżej zabezpieczenia przed suchobiegiem, 

e) zewnętrzny, świetlny, migowy sygnalizator stanu alarmowego, 
f) oświetlenie wewnętrzne szafki. 
g) gniazdo remontowe 400V i 230V 
h) ochronę przeciwprzepięciową co najmniej klasy B+C 
i) gniazdo do podłączenia agregatu. 
j) zestaw antykondensacyjny złożony z grzałki o mocy 30W i termostatu z nastawianym 

progiem zadziałania. 
Szafa sterownicza jest umocowana na betonowym stropie przepompowni, zapewniający wygodne 
wprowadzenie do niej kabli obiektowych.  
Opcjonalnie szafa może być wyposażona w fundament prefabrykowany, który może być 
zakopany w ziemi. 
 
POSADOWIENIE POMPOWNI 
Pompownię posadowić na zbrojonej płycie fundamentowej z betonu o wymiarach odpowiednio: 
 2,5x2,5x0,4m dla pompowni o średnicy, wew. ø 1500, 

 
Płyta fundamentowa będzie powiązana z pompownią poprzez pierścień betonowy, który będzie 
połączony z płytą prętami stalowymi średnicy ø 12. Właściwości betonu i polimerobetonu 
zapewniają nierozłączne połączenie. 
Ciężar płyty fundamentowej wraz z pierścieniem i ciężarem ziemi znajdującej się nad nią będzie 
stanowił dodatkowe dociążenie zapobiegające wyporowi pompowni przez wody gruntowe. 
Pod płyty fundamentowe pompowni wykonać stabilizację podłoża poprzez wykonanie podsypki 
z pospółki o miąższości min. 20 cm. Podsypkę należy zagęścić sprzętem o działaniu 
mechanicznym do Is >95. Na podsypce wykonać podkład z chudego betonu C8/10, zbliżonego 
do dawnej klasy B-10 grubości 10cm. 
 
Płyty fundamentowe wykonać z betonu C20/25, zbliżonego do dawnej klasy B-25 i uzbroić 
krzyżowo prętami stalowymi A-III (34GS) średnicy ø12mm, co 20cm. 
Wykopy pod pompownię wykonać przy pełnym umocnieniu ścian wykopów poprzez 
zastosowanie grodzic stalowych GZ–4 lub w razie potrzeby ścianek szczelnych. 
Po ustawieniu poszczególnych pompowni wykonać pierścień dociążający (przeciwwyporowy). 
W razie potrzeby odwodnienie wykopu kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem 
nadzoru określi taką potrzebę oraz metodę wykonywania koniecznych prac odwodnieniowych. 
 



 

ODLEGŁOŚĆ IZOLACYJNA 
Przepompownia ścieków nie wymaga zachowania strefy ochronnej, a jedynie odległości 
izolacyjnej, gdyż jej uciążliwość dla środowiska jest znikoma i ogranicza się do odgłosu pracy 
pomp słyszalnego z odległości ok. 10 m oraz niewielkiej emisji nieprzyjemnego zapachu. 
Przepompownia składa się ze zbiornika ścieków i szafy sterowniczej. Zaleca się wykonanie 
izolacji z zieleni wokół przepompowni. 
Odległość izolacyjna stanowi integralną część przepompowni. Szata roślinna pełni funkcję 
sanitarną w stosunku do otoczenia. Obszar wokół przepompowni można obsadzić np. świerkiem 
pospolitym Maxwella, żywotnikiem zachodnim, jałowcem pospolitym – odległość sadzenia 2-3 
m od pompowni. 
Pompy zatapialne pracują częściowo lub całkowicie zanurzone w ściekach, ponadto zagłębienie 
projektowanych pompowni stwarza korzystne warunki pracy tych pompowni i znacznie redukuje 
ich oddziaływanie na otoczenie. 
 
Nie wolno sadzić drzew w odległości mniejszej, jak 2 m od projektowanej kanalizacji i 
przepompowni. Obowiązek zagospodarowania strefy ciąży na Inwestorze a utrzymanie we 
właściwym stanie do Użytkownika. 
 
MONITOROWANIE PRACY POMPOWNI 
Dla zapewnienia ciągłego nadzoru i informowania o stanach nadzwyczajnych mogących 
wystąpić podczas pracy przepompowni ścieków, pompownie należy wyposażyć w urządzenia 
monitorujące i wizualizacji w technologii GPRS pozwalające na przesyłanie informacji do osób 
sprawujących nadzór nad pompowniami - komunikacja dwustronna. 
Szafka sterownicza przepompowni ścieków ma zapewnić monitorowanie i zdalne sterowanie 
pracą przepompowni w technologii GPRS z poziomu stacji monitorującej oraz wysyłanie 
zdarzeniowe wiadomości tekstowych – SMS – w przypadku powstania stanów alarmowych na 
danym obiekcie. 
Dostawa urządzeń do monitoringu łącznie z pompowniami ścieków. 
 

 2.8 Kruszywo na podsypkę 
Użyty materiał na podsypkę  powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06714. 

 2.9 Beton 
Beton wg normy PN-EN 206-1:2003 wraz ze zmianami PN-EN 206-1:2003/A1:2005, 
PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 – Beton Część 1: Wymagania, 
właściwości, produkcja i zgodność 

 2.10 Składowanie materiałów 
Rury 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno lub 
wielowarstwowo. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 
wód opadowych. 
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 
drewnianych. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków 
w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. 
Jako zasadę należy przyjąć, że rury z tworzyw winny być składowane tak długo jak to możliwe 



 

w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od 
kamieni, ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej 
niż na 2m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki 
niższej. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne 
wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach, co 1,5m. 
Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać 
na drewnianych łatach o szerokości min. 50mm o takiej wysokości, aby nigdy kielichy nie leżały 
na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niż 2m. Rury o różnych średnicach i grubościach winny 
być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury o najgrubszej ściance winny 
znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno się znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie 
wyżej niż 1,5m. 
Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 6 miesięcy należy je 
zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego poprzez zadaszenie. 
 

Kształtki i armatura 
Kształtki i armaturę należy przechowywać w magazynie zamkniętym oraz suchym. 
 

Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 
 

Pozostałe urządzenia 
Zgodnie z zaleceniami producenta. 

 3 SPRZĘT 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie 
Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca przystępujący do wykonania sieci kanalizacyjnej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 żurawi budowlanych samochodowych, 
 koparek podsiębiernych, przedsiębiernych, 
 spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
 sprzętu do zagęszczania gruntu, 
 wciągarek mechanicznych, 
 beczkowozów. 
 maszyn do przewiertów pod drogami, ciekami wodnymi, 
 zgrzewarek, 
 agregatów prądotwórczych. 

 4 TRANSPORT 
Warunki ogólne transportu podano w specyfikacji „Wymazania ogólne”. 
Samochody skrzyniowe i inne środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru. 

 4.1 Transport rur i kształtek 
Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji 
właściwości tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu, tak, 
aby wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z 



 

żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. 
Rury mogą być przewożone na samochodach o odpowiedniej długości w sposób zabezpieczający 
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu, nie dotyczy rur przewożonych w 
wiązkach (pakietach). 
Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w 
miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości 
warstwy od 2 do 4cm po ugnieceniu). 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub 
dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy 
rury zostały załadowane teleskopowo (rury mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej 
średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne”. Gdy rury są 
rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250mm) lub z użyciem 
podnośnika widłowego. 
Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej 
długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2m. 
Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Jeżeli długość rur jest większa niż długość 
pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 

 4.2 Transport armatury 
Transport armatury powinien odbywać się samochodami w pozycji poziomej zabezpieczonej 
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie 
ruchu pojazdów tak, aby wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. 

 4.3 Transport studzienek 
Transport studzienek powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie studzienek należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin 
zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

 4.4 Transport pokryw i włazów 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na 
paletach po 10szt. i łączyć taśmą stalową. 

 4.5 Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i 
obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 



 

 4.6 Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 5 WYKONANIE ROBÓT 

 5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne warunki wykonania zgodne z specyfikacją „Wymagania ogólne”. 

 5.2 Roboty przygotowawcze 
Wytyczenie trasy zgodnie ze specyfikacją „Roboty ziemne”. 
Odwodnienie wykopu zgodnie ze specyfikacją „Roboty ziemne”. 
Roboty ziemne zgodnie ze specyfikacją „Roboty ziemne” 
Przygotowanie podłoża zgodnie ze specyfikacją „Roboty ziemne”. 

 5.3 Roboty montażowe 
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 

 najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 
przepływu, tj. od 0,6 do 0,8m/s. 

Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 
 dla kanałów o średnicy 0,40 m - 2,5‰, 
 dla kanałów o średnicy 0,30 m - 3‰,, 
 dla odgałęzień o średnicy 0,16 m - 8‰, 
 głębokość posadowienia powinna zapewniać przykrycie nad wierzchem przewodu nie 

mniejsze niż 1,0 m (głębokość przemarzania gruntów wg PN-81/B-03020). Przy 
mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 

 

Kanały 
Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy układaniu 
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy: 

 wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 
 wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec 

następnej rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30cm ponad wierzch 
rury, z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się 
znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami pod 
odcinkiem wciskowym. 

Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych 
specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego przeprowadzenia 
montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z PVC, wykonując odpowiednio 
wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: 

 przycinanie rur, 
 ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury 
pod kątem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy 
grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy 
połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. Złącza kielichowe wciskane 
należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowaną 
pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do 
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca 



 

rury przy średnicach powyżej 90mm używać należy wciskarek. Potwierdzeniem prawidłowego 
wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz 
współosiowość łączonych elementów. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby koniec bosy 
rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez producenta. 
Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu 
zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 
 
Odgałęzienia 
Przy wykonywaniu odgałęzień należy przestrzegać następujących zasad: 

 minimalny przekrój przewodu odgałęzienia powinien wynosić 160mm, 
 włączenie odgałęzienia do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki 

rewizyjnej, spadki odgałęzień powinny wynosić min. 8‰, 
 włączenie odgałęzienia do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać 

licując przewody sklepieniami. W przypadku konieczności włączenia odgałęzienia na 
wysokości większej należy stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza 
ścianką studzienki, 

 
Studzienki kanalizacyjne 
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 

 studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w 
odpowiednich odległościach (max. 60 m przy średnicach kanału do 0,50m) lub na 
zmianie kierunku kanału, 

 studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch 
kanałów bocznych, 

 wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś, 
 studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) 

dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 
 studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym, 
 w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,80m należy 

stosować studzienki spadowe-kaskadowe. 
Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 

 komory roboczej, 
 komina włazowego, 
 dna studzienki, 
 włazu kanałowego. 

 
Studzienki na odgałęzieniach 
Studzienki na odgałęzieniach należy wykonać analogicznie jak w przypadku studni rewizyjnych. 
 
Pozostałe urządzenia 
Zgodnie z zaleceniami producenta 

 5.4 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypywanie wykopów zgodnie ze specyfikacją „Roboty ziemne”. 

 5.5 Próba szczelności 
Badanie szczelności poszczególnych kanałów należy przeprowadzić zarówno na infiltrację jak i 
eksfiltrację zgodnie z normą PN-92B-10735. Rurociąg uważa się za szczelny, a próbę za 
pozytywną, jeżeli w trakcie jej trwania nie wystąpi ubytek (napływ) wody. Próby należy 
przeprowadzić komisyjnie pod nadzorem Inspektora Nadzoru sporządzając protokół na każdy 
sprawdzany odcinek. 



 

 5.6 Skrzyżowania sieci z istniejącym uzbrojeniem terenu 
Skrzyżowania z drogami 
Ze względu na rodzaj nawierzchni drogi przekracza się 
− nawierzchnie asfaltowe – metodą podwiertu 
− nawierzchnie tłuczniowe lub drogi nieutwardzone – metodą rozkopu 
Z zastosowaniem rury osłonowej stalowej na siec kanalizacyjną. Średnice i długości rur 
osłonowych zgodnie z dokumentacją projektową.. Końce rur należy zabezpieczyć pianką 
poliuretanową. 
 
Skrzyżowania z istniejącą siecią gazową średnioprężną 
Skrzyżowania kanalizacji z gazociągami należy wykonać zgodnie z normą PN-91/M-34501, 
Warunkami Technicznymi oraz Dokumentacja Projektową. Końce rury ochronnej wyprowadzić 
na odległość minimum 2,0m z każdej strony , od zewnętrznego obrysu ścianki gazociągu, licząc 
w płaszczyźnie poziomej prostopadłej do osi gazociągu i uszczelnić W rurze ochronnej nie może 
być wykonane łączenie rur kanalizacyjnych. 
Pionowa odległość między zewnętrzną ścianką rury ochronnej a zewnętrzną gazociągu h=0,15m. 
Roboty ziemne w obrębie skrzyżowania wykonać ręcznie. Długości i średnice rur ochronnych 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
Skrzyżowania z kablami elektrycznymi i teletechnicznymi 
Przy skrzyżowania z istniejącymi kablami energetycznymi i teletechnicznymi zakładać na kable 
osłony rurowe. Długości rur ochronnych średnice zgodnie z Dokumentacją Projektową. Prace 
ziemne w obrębie skrzyżowań wykonać ręcznie. 
 
Skrzyżowania z siecią wodociągową 
W wypadku prowadzenia kanałów ponad siecią wodociągową należy stosować rury ochronne o 
długości i średnicy zgodnie z Dokumentacją Projektową. W pozostałych wypadkach nie stosuje 
się zabezpieczenia. Roboty ziemne w obrębie skrzyżowania wykonać ręcznie. 

 5.7 Wady robót spowodowane przez poprzednich 
wykonawców 
Jeżeli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
specyfikacji, a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi 
poprzednio przez innych wykonawców, to Inspektor Nadzoru zleci taki sposób postępowania z 
poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona 
dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora Nadzoru na koszt Zamawiającego. 

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 6.1 Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w specyfikacji „Wymagania Ogólne”. 

 6.2 Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez Inspektora 
Nadzoru. W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 



 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
 sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie, 
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego lub betonu, 
 badanie odchylenia osi kanałów, 
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
 badanie odchylenia spadku kanałów, 
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 
 sprawdzenie wykonanych izolacji. 

 6.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

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

od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5mm, 
 odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

 rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5mm 

 7 OBMIAR ROBÓT 

 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

 7.2 Jednostki obmiaru 
Jednostką obmiaru jest: 
mb  – ułożenie rurociągu, rur ochronnych, wykonania przewiertu 
szt  – studzienki, pompownie 

 8 ODBIÓR ROBÓT 

 8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

 8.2 Warunki szczegółowe odbioru robót 
Odbiór techniczny następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu badań jak w pkt. 6.2. 
Należy sprawdzić: 
 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy, 
 użycie właściwych materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych materiałów, 
 prawidłowość zamontowania i działania hydrantów, 



 

 prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń, przewiertów, 
 prawidłowość wykonania izolacji, 
 szczelność przewodów. 

W trakcie odbioru należy: 
 sprawdzić zgodność wymagań projektowych przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, 

ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz Pomiarów i 
badań, 

 sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 
 sprawdzić w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót, 
 dokonać szczegółowych oględzin. 

 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 9.1 Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

 9.2 Płatności 
Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z pkt. 7.2. niniejszej 
specyfikacji. 
Zakres Robót jest podany w pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji. 
Cena wykonania robót obejmuje odpowiednio: 

 roboty geodezyjne, pomiarowe i przygotowawcze, 
 sporządzanie niezbędnych rysunków wykonawczych, warsztatowych, montażowych lub 

opracowań 
 zakup i dostarczenie materiałów do miejsca ich wbudowania, 
 wykonanie robót objętych specyfikacją, 
 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
 pomiary i badania laboratoryjne , 
 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

 10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami(PN) lub 
odpowiednimi normami Krajów UE . 

 10.1 Normy 
PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN ISO 1127:1999 - Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i 

teoretyczne masy na jednostkę długości 
PN-EN 206-1:2003  
PN-EN 206-1:2003/A1:2005 
PN-EN 206-1:2003/A2:2006 
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 

- Beton Część 1: Wymagania, właściwości, 
produkcja i zgodność 

PN-B-06714 - Kruszywa mineralne. Badania 
 
 
PN-EN 12201-1:2004 

- Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do przesyłania wody – Polietylen (PE) 
Część 1: Wymagania ogólne 



 

PN-EN 12201-2:2004 
PN-EN 12201-3:2004 
PN-EN 12201-4:2004 
PN-EN 12201-5:2004 
PKN-CEN/TS 12201-7:2007 

Część 2: Rury 
Część 3: Kształtki 
Część 4: Armatura 
Część 5: Przydatność do stosowania w systemie 
Część 7: Zalecenia do oceny zgodności 

 

 10.2 Inne 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych – tom II ”Warunki 
techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, 
Instrukcja montażowa producentów rur i armatury. 



1 

Spis treści
1 WSTĘP ...................................................................................................................................... 2 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ................................................................................. 2 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji ......................................................................................... 2 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją ................................................................................... 2 
1.4 Określenia podstawowe .................................................................................................... 2 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót ................................................................................. 3 
2 MATERIAŁY ........................................................................................................................... 3 
2.1 Materiały podstawowe ...................................................................................................... 4 
2.2 Składowanie materiałów ................................................................................................... 4 
2.3 Wariantowe stosowanie materiałów ................................................................................. 4 
3 SPRZĘT .................................................................................................................................... 5 
4 TRANSPORT ............................................................................................................................ 5 
5 WYKONANIE ROBÓT ........................................................................................................... 6 
5.1 Wymagania ogólne ............................................................................................................ 6 
5.2 Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców .......................................... 6 
5.3 Zakres i warunki wykonania robót .................................................................................... 7 
5.4 Roboty przygotowawcze ................................................................................................... 7 
5.5 Roboty ziemne .................................................................................................................. 7 
5.6 Roboty instalacyjno - montażowe ..................................................................................... 7 
5.7 Montaż kabli w ziemi ........................................................................................................ 8 
5.8 Instalacja uziemiająca ....................................................................................................... 8 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ............................................................................................. 8 
6.1 Wymagania ogólne ............................................................................................................ 8 
6.2 Badania i pomiary ............................................................................................................. 8 
6.3 Raporty z badań ................................................................................................................. 9 
7 OBMIAR ROBÓT .................................................................................................................... 9 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót ........................................................................................... 9 
7.2 Jednostki obmiaru ............................................................................................................. 9 
7.3 Zasady określania ilości Robót i materiałów .................................................................. 10 
7.4 Urządzenia i sprzęt pomiarowy ....................................................................................... 10 
7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru ...................................................................................... 10 
8 ODBIÓR ROBÓT ................................................................................................................... 10 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót .......................................................................................... 10 
8.2 Warunki szczegółowe odbioru robót .............................................................................. 10 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI .................................................................................................... 11 
9.1 Ogólne wymagania .......................................................................................................... 11 
9.2 Płatności .......................................................................................................................... 11 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE ................................................................................................ 12 
10.1 Normy – na zasadzie dobrowolności .............................................................................. 12 
10.2 Inne dokumenty ............................................................................................................... 13 
 



 

 1  WSTĘP 

 1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót instalacyjnych elektrycznych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 
przyłączami i obiektami towarzyszącymi tj. przepompowniami ścieków i zasilaniem 
energetycznym w miejscowości Łętownia, gmina Nowa Sarzyna. 

 1.2  Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 1.3  Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót instalacyjnych 
elektrycznych i obejmują następujący zakres robót: montaż układu pomiaru pompowni i budowa 
linii kablowych zasilających. 

 1.4  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami: 
Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym 
albo kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, 
ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- 
lub wielofazowych albo jedno- lub wielobiegunowych. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Napięcie znamionowe linii – napięcie międzyprzewodowe w przypadku prądu przemiennego 
lub międzybiegunowe w przypadku prądu stałego, na które linia kablowa zostały zbudowana, 
Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 
osi drogi lub obiektu mostowego. 
Ochrona przed dotykiem pośrednim – ochrona osób przed dotykiem części przewodzących 
dostępnych (metalowe obudowy urządzeń elektrycznych) będących pod napięciem w chwili 
awarii lub w warunkach zakłóceniowych. 
Osprzęt elektroenergetycznych linii kablowych – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, 
rozgałęziania lub zakańczania kabli, np.: mufy, głowice, złączki, końcówki. 
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. 
Oprawa oświetleniowa – obudowa źródła światła posiadająca urządzenia ułatwiające jego 
zapłon i umożliwiające jego instalowanie, a także kształtująca właściwie bryłę światła. 
Osłona kabla – konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
Osłona otaczająca – osłona nie dzielona lub dzielona, chroniąca kabel ze wszystkich stron. 
Osłona otwarta – osłona chroniąca kabel z jednej, dwóch lub trzech stron. 
Osprzęt elektryczny linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia i zakończenia 
kabli np. mufy kablowe. 



 

Przegroda – osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla od lub 
innych urządzeń. 
Przepust – obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do 
przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, 
pieszego. 
Przewiert sterowany – technika bez wykopowego układania rur ochronnych, dla kabli i innych 
sieci energetycznych i telekomunikacyjnych, w drążonym otworze pod przeszkodami 
terenowymi np. drogi kołowe, szlaki kolejowe, koryta rzek. 
Przykrycie – osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od 
góry. 
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 właściwościach, przeznaczona do budowy przepustów dla kabli w 
miejscach skrzyżowań z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. 
Skrzyżowanie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek części rzutu 
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii 
kablowej lub innego urządzenia podziemnego albo naziemnego, np. rurociągu, toru kolejowego, 
drogi, wody żeglownej lub spławnej. 
Słup oświetleniowy – konstrukcja wsporcza służąca do zamontowania wysięgnika lub oprawy 
oświetleniowej ulicznej, w której w podstawie zainstalowane są urządzenia łączeniowe i 
zabezpieczające. 
Trasa kablowa – pas terenu lub przestrzeni, którego osią symetrii jest linia prosta, łamana lub 
falista, łącząca dwa lub więcej urządzeń elektrycznych, w którym ułożone są jedna lub więcej 
linii kablowych. 
Urządzenie rozdzielcze – aparat elektryczny w obudowie lub w osłonie zabezpieczającej przed 
bezpośrednim dotykiem części przewodzących dostępnych i przedostawaniem się do wnętrza 
zanieczyszczeń mechanicznych lub wody lub bez tej osłony, w którym następuje rozdział energii 
elektrycznej np. rozdzielnica elektryczna, szafa kablowa, złącze kablowe itp. 
Wysięgnik oświetleniowy – element konstrukcyjny (ramię) mocowany na słupie oświetleniowym 
lub innej konstrukcji np. obiekt budowlany, ściana budynku i służący do mocowania oprawy 
oświetleniowej w określonej odległości od słupa lub ściany, może być pojedynczy, podwójny 
lub wieloramienny. 
Zbliżenie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, 
urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość 
dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon 
zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie. 
Źródło światła – aparat przetwarzający energię elektryczną w falę świetlną widzialną. 

 1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 2  MATERIAŁY 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji i Dokumentacji Projektowej. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez odpowiednie ustawy i rozporządzenia. 
 



 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy powinny 
odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub 
technicznym aprobatom europejskim. 
W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały 
powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji 
Źródła uzyskania wszelkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 
wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. 

 2.1  Materiały podstawowe 
Materiałami podstawowymi stosowanymi w robotach będących przedmiotem niniejszej 
specyfikacji są: 

 kable elektroenergetyczne na napięcie 0,6/1kV YAKY 4×25mm2, YAKY 4×35mm2, 
YKSY 4x2,5mm2, YKSY 7x1,5mm2 i YKY 5x6mm2 według PN-93/E-90400 oraz 
PN-93/E-90401, 

 rury osłonowe z twardego polietylenu według AT/98-02-0055A, AT/99-03-0080, oraz 
opinii technicznej IEN Warszawa spełniające warunki PN-74/C-89200, 

 bednarka stalowa PFeZn 25×4 mm według PN-67/H-92328, 
 rozdzielnice elektryczne. 

 

Wszystkie materiały użyte do wykonania robót wg zasad niniejszej specyfikacji winny 
pochodzić z wytwórni posiadających certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zapewnienia 
jakości na zgodność z normą ISO 9001.  

 2.2  Składowanie materiałów 
Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie z wytycznymi dla przedsiębiorstw 
wykonujących elektryczne roboty instalacyjno-montażowe. W przypadku braku takich 
wytycznych, zasady gospodarki materiałowej na placu budowy powinny być opracowane przez 
generalnego wykonawcę robót lub przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robót w 
porozumieniu z kierownikiem budowy. 
Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiałów 
powinny być dostosowane do rodzaju składowanego materiału. 
Materiały takie jak: osprzęt kablowy, konstrukcje wsporcze należy przechowywać w 
pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewietrzanych i oświetleniowych. Rury należy 
składować w wiązkach w pozycji stojącej pionowej, bednarka stalowa winna być składowana w 
zwojach, kable w czasie składowania powinny znajdować się w bębnach. Dopuszcza się 
składowanie krótkich odcinków w kręgach. Bębny powinny być ustawione na krawędziach 
tarczy, a kręgi ułożone poziomo. 
Wszystkie materiały składowane na wolnym powietrzu powinny być ułożone w miejscu, gdzie 
nie będą narażone na uszkodzenie mechaniczne i działanie korozji. 

 2.3  Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo 
w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora 
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 
 



 

 3  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 odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej i Projekcie Organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru 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. 
Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości jak i 
wytrzymałości. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony 
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. 
Maszyny można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania, 
ponadto należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót. 
Sprzęt wymagany do wykonania robót: 

 samochód specjalny liniowy z platformą i balkonem, 
 przyczepa do przewożenia kabli, 
 przyczepa dłużycowa do samochodu, 
 żuraw samochodowy, 
 spawarka transformatorowa, 
 zestaw urządzeń do przepychu przepustów, 
 wibromłot elektryczny lub spalinowy, 
 koparko-spycharka. 

 4  TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów konstrukcyjnych itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót. 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone przedmioty i materiały w sposób 
uniemożliwiający ich uszkodzenie. 
Środki transportowe stosowane przy wykonywaniu zleconych robót to: 
 samochód dostawczy, 
 samochód skrzyniowy, 
 ciągnik kołowy z przyczepą do przewożenia kabli. 

 

Transport kabli należy wykonać z zachowaniem następujących warunków: 
 kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli 

masa kręgu nie przekracza 80kg, a temperatura otoczenia nie jest niższa niż +4°C, przy 
czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica 
zewnętrzna kabla. 

 zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się 
przewożenie z kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczepach. Bębny 
z kablami przewożone w skrzyniach samochodów powinny być ustawione na krawędzi 



 

tarcz, a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby 
bębny nie mogły się przetaczać. Stawianie bębnów z kablami w skrzyniach samochodu 
na płasko jest zabronione. Kręgi kabla należy układać poziomo. 

 zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z 
kablami. 

 umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się 
wykonywać przy pomocy żurawia. Swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni 
samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli jest zabronione. 

 

Transport materiałów i elementów małogabarytowych np. oprawy oświetleniowe, źródła światła 
winien być dokonywany w fabrycznych opakowaniach w warunkach uniemożliwiających 
uszkodzenie, zawilgocenie lub zdekompletowanie.  
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów i osprzętu należy 
przestrzegać zaleceń wytwórcy. Wskazane jest dostarczenie materiałów i osprzętu na stanowisko 
montażu bezpośrednio przed ich zabudowaniem. 

 5  WYKONANIE ROBÓT 

 5.1  Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej i 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 
wyznaczeniu 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. 
Inspektora Nadzoru będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w 
Specyfikacji Technicznej a także w normach i wytycznych. Inspektor Nadzoru jest upoważniony 
do kontroli wszystkich Robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na 
niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inspektor Nadzoru 
powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie 
spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji 
Technicznej. 
Polecenia Inspektora Nadzoru 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. 

 5.2  Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców 
Jeżeli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, 
Specyfikacji Technicznej, a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami 
wykonanymi poprzednio przez innych wykonawców, to Inspektor Nadzoru zleci taki sposób 
postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca 



 

wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora Nadzoru na koszt Zamawiającego. 

 5.3  Zakres i warunki wykonania robót 
Projektowane linie kablowe muszą być wybudowane zgodnie z PN-76/E-05125 i warunkami 
technicznymi obowiązującymi na terenie działania Rejonu Energetycznego tj. użytkownika linii 
kablowych. 
Roboty winny być prowadzone z zachowaniem kolejności technologicznej ze szczególnym 
uwzględnieniem następujących zasad: 

a) wyłączenie napięcia, 
 przecięcie i ułożenie i połączenie kabli, 
 przełożenie całych kabli do rowów kablowych, 
 wykonanie pomiarów sprawdzających i ponowne włączenie pod napięcie. 

 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana budowa. 

 5.4  Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze przy realizacji prac elektromontażowych mają na celu wyznaczenie tras 
linii kablowych i szaf lub tablic rozdzielczych. Podstawę wytyczenia tras linii kablowych i szaf 
rozdzielczych stanowi Dokumentacja Projektowa. Trasę linii określoną w projekcie należy 
odtworzyć w terenie przed przystąpieniem do budowy.  
Wytyczenie trasy wykona przedsiębiorstwo geodezyjne lub uprawniony geodeta. 

 5.5  Roboty ziemne 
Roboty ziemne zgodnie ze specyfikacją „Roboty Ziemne” 
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 
zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków 
gruntowych. 
Rowy pod kable w miejscach z bogatym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać ręcznie pod 
nadzorem użytkowników tego uzbrojenia. W miejscach gdzie nie występuje uzbrojenie 
podziemne wykopy wykonywać mechanicznie. Ziemię z wykopów odkładać z boku wykopu.  
Metoda wykonania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, 
ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kable zaleca się wykonywanie wykopów 
wąskoprzestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno 
odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. 
Szerokość rowu kablowego na dnie nie powinna być mniejsza niż 0,4m. Zmianę kierunku rowu 
należy wykonać po łuku. Jednocześnie wymaga się, by minimalny promień łuków nie był 
mniejszy niż 0,5m. 
Głębokość rowu kablowego powinna być taka, aby po uwzględnieniu ewentualnej warstwy 
podsypki piaskowej oraz średnicy kabla, odległość górnej powierzchni kabla od powierzchni 
otaczającego gruntu była nie mniejsza od 0,7m dla kabli NN i 0,8m dla kabli SN. 

 5.6  Roboty instalacyjno - montażowe 
Układanie kabli w pobliżu czynnych linii kablowych i rurociągów należy wykonać po 
uprzednim uzgodnieniu robót z użytkownikami tych urządzeń.  
Wykonawca powinien zgłosić właściwemu Rejonowi Energetycznemu wniosek umożliwiający 
uzgodnienie z odbiorcami przerw w dostarczeniu energii. 
W czasie robót na istniejących liniach należy zwracać uwagę na bezpieczeństwo pracy 



 

zagrożone ewentualnie złym stanem słupów i przewodów lub obecnością napięcia. 

 5.7  Montaż kabli w ziemi 
Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 
skręcanie lub rozciąganie. Przy układaniu kabli promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy 
od 15-to krotnej średnicy kabla wielożyłowego lub wiązki kabli jednożyłowych. 
Kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych nie należy układać jeżeli temperatura otoczenia 
i temperatura kabla jest niższa niż +5°C. 
Kabel układać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu rolek tocznych. 
W gruntach nie piaszczystych kable należy układać na warstwie piasku o grubości 0,1m i 
zasypać warstwą piasku 0,1m, a pozostałą część wykopu należy wypełnić gruntem rodzimym. 
Zaleca się ubijanie gruntu w wykopie. Kable powinny być ułożone w rowie w jednej warstwie. 
Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem nie mniejszym niż 4% długości 
wykopu. Po obydwu stronach muf zaleca się pozostawienie zapasu kabla łącznie nie mniejszego 
niż 4m kabla z tworzyw sztucznych. Przy wprowadzeniu kabli do rur ochronnych i słupów  
pozostawić zapasy zgodne z PN-76/E-05125. 
Każdą linię kablową należy na całej długości oznakować za pomocą trwałych oznaczników 
nakładanych na kable co 10m. Linię kablowa oznakować za pomocą folii z tworzywa sztucznego 
ułożonej ok. 0,25m nad kablami dla kabli o napięciu 0,4kV. 
Miejsca umieszczenia muf kablowych zaleca się oznakować za pomocą słupków betonowych z 
wyciśniętą literą „M”. Mufy powinny być dostosowane do typu kabla, jego napięcia 
znamionowego, przekroju i liczby żył oraz do mocy zwarciowej występującej w miejscach ich 
zainstalowania. Mufy kablowe powinny być zgodne z postanowieniami PN-74/E-06401. 
Demontaż kolizyjnych odcinków kabli należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami użytkownika kabla. 
Wykopy związane z odkopaniem istniejącej linii kablowej muszą być wykonywane ręcznie, pod 
nadzorem użytkownika linii kablowej. 
Wszelkie wykopy związane z wykonaniem linii kablowej, powinny być zasypane gruntem 
rodzimym zagęszczonym warstwami co 20cm i wyrównane do poziomu istniejącego terenu. 
Budowę lub ewentualną przebudowę linii kablowych należy wykonać zgodnie z normami i 
przepisami budowy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 5.8  Instalacja uziemiająca 
Wzdłuż kabli należy prowadzić bednarki uziemiającą. Bednarka połączona jest z uziomami 
funkcjonalnymi stacji transformatorowych. Uziemienie słupów należy wykonać zgodnie z 
Rozporządzeniem MP z 8.10.1990r. Głębokość zakopania bednarki – w części prowadzonej w 
ziemi wynosi 0,6m. Przed zasypaniem uziomów należy sprawdzić plany ich rozmieszczenia. 

 6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 6.1  Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w specyfikacji „Wymagania Ogólne”. 

 6.2  Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji 
Technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 



 

Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 
Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z 
dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być dopuszczone do użycia bez badań. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej 
do odbioru przez Inspektora Nadzoru i ewentualnie przedstawiciela właściwego Rejonu 
Energetycznego, kolejny etap wykonania robót można rozpocząć po odbiorze ich zgodności z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 
W czasie wykonywania robót należy przedsięwziąć następujące czynności: 

 sprawdzenie głębokości zakopania kabli, rezystancji izolacji i ciągłości żył kabli, 
 sprawdzenie jakości i prawidłowości połączeń zamontowanych kabli i osprzętu, 

W przypadku zadowalających wyników pomiarów wykonanych przed i w czasie wykonywania 
robót, na wniosek Wykonawcy, Inspektora Nadzoru może wyrazić zgodę na niewykonywanie 
badań po wykonaniu robót. W czasie przeglądu robót po zakończeniu wykonywania robót należy 
wykonać czynności: 
 sprawdzenie zastosowanych materiałów, 
 sprawdzenie stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji i osprzętu, 
 sprawdzenie dokładności wykonanych elementów, 
 sprawdzenie stanu i kompletności połączeń, 
 stan przewodów, osprzętu i opraw 
 ciągłość żył kabla i przewodów oraz zgodności faz, 
 prawidłowość ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim części przewodzących 

dostępnych, 
 wykonanie pomiarów: 
 skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim części przewodzących, 
 rezystancji uziomów ochronnych i roboczych, 
 rezystancji izolacji kabli i przewodów 

 6.3  Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 7  OBMIAR ROBÓT 

 7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

 7.2  Jednostki obmiaru 
Jednostką obmiaru jest: 
km – dla linii kablowych. 



 

kpl – dla rozdzielnic. 

 7.3  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. 
W przypadku elementów standaryzowanych takich jak: profile walcowane, drut, rury, elementy 
w rolkach i belach, siatka ogrodzeniowa, dla których w ateście producenta podano ich wymiary 
lub masę, dane te mogą stanowić podstawę do obmiary. 
Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w Dokumentacji Projektowej 
i/lub Specyfikacji Technicznej. 

 7.4  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 te urządzenia lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót. 

 7.5  Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 8  ODBIÓR ROBÓT 

 8.1  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

 8.2  Warunki szczegółowe odbioru robót 
Odbiór techniczny następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu badań jak w pkt. 6.2. 
Należy sprawdzić: 

 ułożenie w rowach kabli, 
 zamontowanie w rowach muf kablowych, 
 ułożenie ciągów rur ochronnych, 
 wciągnięcia kabli do rur ochronnych, 
 sprawdzić zgodność robót z umową, Dokumentacją Projektową, Warunkami 



 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Elektrycznych, normami i przepisami, 
 sprawdzić udokumentowanie właściwej jakości wykonania robót odpowiednimi 

protokołami prób montażowych, 
 sprawdzić czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej eksploatacji, 
 sporządzić protokół z odbioru technicznego robót z podaniem wniosków i ustaleń. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
 Specyfikację Techniczną, 
 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 

ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
 recepty i ustalenia technologiczne, 
 Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z 

specyfikacją techniczną, 
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
 opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z specyfikacją techniczną, 
 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 odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 9  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 9.1  Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

 9.2  Płatności 
Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z pkt. 7.2. niniejszej 
specyfikacji. 
Cena jednostkowa wyżej wymienionych robót 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, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 
(w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty 
dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 



 

ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa w/w robót obejmuje ponadto: 

 roboty pomocnicze i przygotowawcze, 
 roboty pomiarowe – wytyczenie trasy linii kablowych, 
 dostarczenie materiałów, 
 wykonanie wykopów, 
 ewentualne odwodnienie wykopów, 
 przygotowanie podłoża z piasku (2x10cm), 
 wykonanie przewiertów lub przepychów wraz z budową komór przepychowych, 
 ułożenie rur ochronnych, 
 wykonanie izolacji rur, 
 ułożenie kabli i wciągnięcie ich do rur, 
 zasypanie wykopów, 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
 podłączenie kabli do sieci zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 

Techniczną. 

 10  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 10.1  Normy – na zasadzie dobrowolności 
  PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 
  PN-90/B-03200 – Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
  PN-90/E-6401/04 – Mufy kablowe na napięcie powyżej 0,6/1 kV 
  PN-93/E-90401 – Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw 

termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie 
znamionowe 0,6/1kV 

  PN-56/B-03260 – Konstrukcje żelbetowe 
  PN-87/E-900544 – Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej 
  PN-74/E-90066 – Przewody wielożyłowe o wspólnej izolacji polwinitowej 
  BN-83/8836-02 – Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
  PN-68/B-06050 – Roboty ziemne budowlane 
  PN-80/B-03322 – Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
  BN-68/6353-03 – Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego 

polichlorku winylu 
  PN-80/H-74219 – Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco głównego 

zastosowania 
  BN-78/6114-32 – Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej 

szybkoschnący czarny 
  BN-72/8932-01 – Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 
  PN-74/E-04500 – Osprzęt linii elektroenergetycznych. Powłoki ochronne 

cynkowe zanurzeniowe chromianowane 
  PN-88/B-06250 – Beton zwykły 
  PN-74/C-89200 – Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary 



 

  PN-74/C-89204 – Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
Wymagania i badania 

  PN-xx/E-05009 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
tłumaczenie normy międzynarodowej IEC 364. 

 10.2  Inne dokumenty 
  Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 
  Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych. [D.U. nr 13 z 10.04.1972 r. 

  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych. Część V 
- Instalacje elektryczne 1973 r. 

  Rozporządzenia Ministra Przemysłu z 26.11.1990 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie 
ochrony przeciwporażeniowej. [Dz.U. nr.81 z 26.11.1990 r.] 

  Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych w sprawie warunków technicznych, jakim powinna 
odpowiadać ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. [Dz.U. nr 6/69, 
poz. 21]. 

  Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych nr 240. Wydanie ITB 
w 1982 r. 

  Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej 
organizacji robót. Wydanie PBE „ELBUT” Kraków. 

  Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
pokryć malarskich - KOR-3A. 

  Zalecenia dotyczące oświetlenia dróg i ulic – opracowanie PKOŚ SEP – Warszawa 
listopad 1997r. 

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i 
ich usytuowanie. [Dz.U. nr 63 z 3.08.2000 poz. 735]. 
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 1 WSTĘP 

 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ogrodzenia związanego z budową: sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i obiektami 
towarzyszącymi tj. przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym w miejscowości 
Łętownia, gmina Nowa Sarzyna. 

 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.1. 

 1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą wykonania ogrodzeń zgodnie z 
Dokumentacją Projektową – opisem techniczny i rysunki. 
 

Ogrodzenie: 
 wykonanie ogrodzenia z systemowych z paneli zgrzewanych o wymiarze oczka 

200x50x5mm, słupki stalowe o przekroju prostokątnym 60x40x1,5mm wyposażone w 
plastikowy kapturek, przęsła szer. 2,50 m, wys. 1,73m. konstrukcja stalowa ocynkowana 
ogniowo, malowana proszkowo powłoką poliestrową koloru zielonego. Montaż paneli za 
pomocą obejm wg systemu producenta., za pomocą obejm prostokątnych dwudzielnych, 
łączonych ze sobą przy użyciu śrub z nakrętkami samozrywalnymi ze stali nierdzewnej, 

 furtka systemowa ogrodzenia, rozwierana szer. 1,0m, wys. 1,73m, wypełniona z paneli 
zgrzewanych o wymiarze oczka 200x50x5mm, ocynkowana ogniowo, malowana 
proszkowo powłoką poliestrową koloru zielonego, słupki z profilu zamkniętego 
80x80x3mm wyposażone w plastikowy kapturek, rygiel ze stali kwasoodpornej 
(klamka+zamek bramowy). 

 prefabrykowana deska betonowa 

 1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i 
specyfikacją „Wymagania Ogólne”. 

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji „Wymagania Ogólne”. 

 2 MATERIAŁY 
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym 
producenta lub innym warunkom umownym. 
Do wykonania robót wykończeniowych należy stosować materiały zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, opisem technicznym i rysunkami: 

 siatka ogrodzeniowa wg PN-EN 10223-4:2002, PN-EN 10223-5:2002, PN-EN 10223-
6:2002, 



 słupki stalowe, 
 furtka, 
 prefabrykowana deska betonowa 
 inne drobne materiały. 

 3 SPRZĘT 
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

 4 TRANSPORT 
Samochody skrzyniowe i inne środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

 5 WYKONANIE ROBÓT 

 5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w specyfikacji ,,Wymagania ogólne” 
Wymagania te dotyczą następującego zakresu robót: 

 wytyczenia trasy ogrodzenia, 
 wykonanie wykopów, 
 wykonanie fundamentu i cokołu ogrodzenia, 
 obsadzenie słupków w cokole, 
 zamocowanie ram do słupków, 
 zamocowanie furtki. 

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 6.1 Ogólne wymagania 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

 6.2 Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inżyniera. 

 7 0BMIAR ROBÓT 

 7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

 7.2 Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest: 
m – ogrodzenie, prefabrykowana deska betonowa 
kpl – furtka, 
m3 – wykopy, zasypanie, rozplantowanie nadmiaru 



 8 ODBIÓR ROBÓT 

 8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 9.1 Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

 9.2 Płatności 
Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z punktem 7.2 niniejszej 
specyfikacji. 
Zakres robót jest podany w pkt.1.3 niniejszej specyfikacji. 
Cena jednostkowa wykonania 1m ogrodzenia obejmuje: 

 prace przygotowawcze i pomiarowe, 
 zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
 wytyczenia trasy ogrodzenia, 
 wykonanie wykopów, 
 wykonanie fundamentu i cokołu ogrodzenia , 
 obsadzenie słupków w cokole, 
 montaż siatki ogrodzeniowej, 
 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

Cena jednostkowa wykonania 1kpl bramy i furtki obejmuje: 
 prace przygotowawcze i pomiarowe, 
 wykonanie wykopów pod słupki, 
 wykonanie fundamentu pod słupki, 
 zakup, 
 dostarczenie i wbudowanie bramy i furtki, 
 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

 10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) 
odpowiednimi normami Krajów 
PN-EN 206-1:2003 
PN-EN 206-1:2003/A1:2005 
PN-EN 206-1:2003/A2:2006 
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 

- 

Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność 

PN-EN 12620+A1:2008 - Kruszywa do betonu (oryg.) 
PN-EN 197-1:2002 
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 
PN-EN 197-1:2002/A3:2007 

- 
Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku  

PN-EN 1008:2004 

- 

Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania 
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu 



PN-EN 12385-2+A1:2008 - Liny stalowe – Bezpieczeństwo – Część 2: Definicje, 
oznaczenie i klasyfikacja (oryg.) 

PN-M-80202:1969 - Liny stalowe 1x7 
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