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ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są postanowienia podstawowe 
dotyczące wykonania i odbioru robót koniecznych do wykonania zadania 
inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Dąbrowa w 
Pabianicach w aglomeracji Łódź – zadanie 7 – budowa sieci kanalizacji sanitarnej – 
część 3.” 
 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Zakres robót obejmuje budowę: 

a) kanału grawitacyjnego sanitarnego z rur PVC, DN200 o długości ok. 358,73 m,  
b) odejść bocznych w kierunku posesji z rur PVC, DN160 – 22 sztuk, o długości 
    ok. 131,72 m,  
c) studni rewizyjnych betonowych Ø1200 – 7 sztuk. 

 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Przed wykonaniem robót budowlanych objętych umową Wykonawca powinien: 
• przejąć od Inwestora i przygotować teren budowy, zapewnić dostawy energii 

elektrycznej, wody i wjazdu na teren – dla potrzeb budowy; wykonać punkt 
poboru wody. 

• dojazd istniejący, place istniejące, są możliwe do wykorzystania dla obsługi 
budowy w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. 

Ponad to pracami towarzyszącymi w robotach budowy kanalizacji są wszelkie inne 
prace przygotowawcze i pomocnicze takie jak:  

• transport, przygotowanie materiałów i sprzętu przed rozpoczęciem robót 
podstawowych. 

• prace związane z zabezpieczeniem budowy przed wpływami 
atmosferycznymi, zabezpieczeniem wykonanych robót oraz roboty 
porządkowe. 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• obsługa sprzętu nie wymagającego etatowej obsługi, 
• zabezpieczenie elementów wcześniej wykonanych, 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów i usunięcie odpadów, 

materiałów zbędnych z placu budowy, 
• likwidacja stanowiska roboczego. 

 
1.4. Informacje o terenie budowy 

Teren budowy stanowi ulica Miodowa w Pabianicach.  
Na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących w sąsiedztwie, w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub 
innych czynników powodowanych jego działalnością. 

 
1.5. Kody CPV  

         45.00.00.00-7 - roboty budowlane 
45.33.23.00-6 – roboty instalacyjne kanalizacyjne 
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1.6. Określenia podstawowe    
Ilekroć w STWiOR jest mowa o: 
- budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w 

określonym miejscu. 
- urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 

związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 
służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki. 

- dokumentacji projektowej – należy przez to rozumieć dokumenty, rysunki, 
obliczenia i opisy wraz z wymaganymi uzgodnieniami, zatwierdzone przez 
Inwestora. 

- dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

- dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik, wydany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót. 

- kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzenie budowy. 

- laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 
związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

- materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 
jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

- odpowiedniej (bliskiej) zgodności – należy przez to rozumieć zgodność 
wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, jeśli przedział tolerancji nie 
został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 

- Inspektorze Nadzoru  – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, 
wyznaczoną przez Zamawiającego do nadzorowania robót i podejmowania decyzji 
dotyczących budowy, w zakresie uzgodnionym z Inwestorem; osobę posiadającą 
odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia 
budowlane, wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również 
przy odbiorze gotowego obiektu. 

- poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

-  Inwestorze – Zamawiającym – należy rozumieć Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
sp. z o. o. w Pabianicach 
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- projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 

- terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane i znajdują się urządzenia zaplecza budowy. 

- zadaniu budowlanym – należy przez to rozumieć część przedsięwzięcia 
budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, 
zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową. 

- wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę lub organizację wykonującą roboty 
budowlane. 

- procedurze – należy przez to rozumieć dokument zapewniający jakość, 
określający zasady nadzoru i kontroli poszczególnych operacji roboczych podany 
w specyfikacjach technicznych, procedura może być zastąpiona przez normy, 
aprobaty techniczne i instrukcje. 

- aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

- grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, 
kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w 
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. 
zm.). 

- Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i 
robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się 
ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, 
stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało 
obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, 
tzn. od 1 maja 2004 r. 

 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, STWiOR i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

1.7.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
protokolarnie teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz po 1 egzemplarzu 
wyszczególnionej  dokumentacji i komplet STWiOR. 
 

1.7.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego zawiera rysunki, 
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem opracowań podanym w SIWZ.  
 

1.7.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiOR 
Dokumentacja projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy, stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w umowie.  
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentacji, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który spowoduje 
wniesienie odpowiednich zmian i poprawek, bądź poleci dokonanie tych uzupełnień 
Wykonawcy. 
W przypadku stwierdzenia rozbieżności, podane na rysunku wymiary są ważniejsze 
od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i STWiOR. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w STWiOR będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów sieci kanalizacyjnej muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową 
lub STWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu sieci kanalizacyjnej, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a wykonane elementy obiektu rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
Ponadto przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do 
realizacji i zastosowania się do wytycznych zawartych w dokumentacji 
Zamawiającego i niezbędnych do prawidłowego wykonania robót budowlanych i 
przyjęcia ich przez Zamawiającego: 
 

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych podczas budowy. Przez cały ten okres 
urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący 
Zamawiającego. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie 
Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi 
i kable etc. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 
udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej prowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez 
jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego (element 
dokumentacji technicznej).  
Przed rozpoczęciem prac ziemnych Wykonawca musi uzgodnić z Inspektorem 
Nadzoru dokładną lokalizację uzbrojenia podziemnego. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w ryczałtową cenę umowną. 
 

1.7.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować 
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innej, a 
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, 
warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. Wykonawca 
podejmie niezbędne środki ostrożności w celu zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
− możliwością powstania pożaru. 

 
1.7.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie dróg ewakuacyjnych w przypadku 
awarii, pożaru i innych zagrożeń. 
 

1.7.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. 
 

1.7.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable, itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inwestora i 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

1.7.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
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Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążone osiowe nie 
będą dopuszczone w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie opowiadał za 
naprawę wszelkich elementów w ten sposób uszkodzonych. 
 

1.7.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca zaznajomi wszystkich pracowników 
fizycznych i umysłowych o rodzaju i sposobie kolejności realizacji robót budowlanych 
i ewentualnych zagrożeń, które mogą wystąpić. Wykonawca jest zobowiązany do 
opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przed przystąpieniem do 
wykonywania robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 czerwca 2003r. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
ryczałtowej cenie umownej. 
 

1.7.11 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia prac i 
przekazania obiektu Inwestorowi. Wykonawca będzie utrzymywać wykonane 
elementy robót do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie wykonanych 
elementów robót, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe  nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

1.7.12 Stosowanie do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
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1.7.13 Utylizacja odpadów budowlanych  

Wykonawca będzie postępował z materiałami pochodzącymi z demontażu, rozbiórki 
czy prac przygotowawczych zgodnie z Ustawą z 27.04.2001r o odpadach (Dz. U. 
2001 nr 62 poz.628 z późniejszymi zmianami) i wyłącznie swoim staraniem i na swój 
koszt i przedstawi stosowne dokumenty potwierdzające ich prawidłowe 
zagospodarowanie. 
Do dokumentacji odbioru należy dołączyć dokumenty potwierdzające sposób 
zagospodarowania lub przyjęcie przez składowisko czy utylizację powstałych  
odpadów budowlanych. 

 
2. MATERIAŁY 

Wszystkie wyroby budowlane muszą być zgodne z Ustawą o wyrobach budowlanych 
z dn.16.04.2004r. wraz z późniejszymi zmianami oraz dla wyrobów objętych normami 
zharmonizowanymi zgodne z rozporządzeniem nr 305/2011 ustanawiającym 
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych . Ustawa o 
wyrobach budowlanych i rozporządzenie określa zasady wprowadzania do obrotu 
wyrobów budowlanych, zasady kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do 
obrotu oraz zasady działania organów administracji publicznej w tym zakresie.  
Zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych  
i rozporządzeniem nr 305/2011 materiały i urządzenia powinny posiadać dokumenty 
stwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie; oraz mieć 
właściwe oznaczenie. 
W przypadku stosowania materiałów dla których nie ma obowiązku posiadania w/w 
dokumentów wymaga się gwarancji lub rękojmi w odniesieniu do każdego 
stosowanego wyrobu. 
 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Dobór materiałów należy dokonywać z zachowaniem założonych projektem 
warunków technicznych i użytkowych i uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
zamawiania lub wydobywania materiałów, odpowiednie Deklaracje Właściwości 
Użytkowych lub deklaracje do aprobat technicznych lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
STWiOR w czasie postępu robót. Wszystkie użyte materiały budowlane powinny 
posiadać atesty i certyfikaty wymagane przepisami w Polsce, spełniać wymagania 
jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi. 
 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia związane z 
dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 
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. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez 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 wytwórni, będą 
zachowane następujące warunki: 
a. Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy 

oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzenia inspekcji, 
b. 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 jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
nie zapłaceniem. 
 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 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 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
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do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w dokumentacji i STWiOR. 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, STWiOR i wskazaniach Inspektora nadzoru -  
w terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 
i nie dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałego dozoru i utrzymywanie sprawności dźwigów 
budowlanych. 
 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w projekcie wykonawczym STWiOR oraz zgodnie ze 
wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminach wynikających z harmonogramu robót i 
z umowy. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu 
budowy na polecenie Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane 
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
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 jego pojazdami na drogach publicznych, drogach wewnętrznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 
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 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
 zaktualizuje, jeżeli Zarządca Dróg uzna to za konieczne, projekt organizacji 

ruchu przekazany przez Zamawiającego. 
 

Roboty należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr. 48 poz. 401), zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, projektem budowlanym, PFU i wykonaną przez Wykonawcę i 
zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją 
Roboty budowlane należy wykonywać i kontrolować w oparciu o „Warunki techniczne 
wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych” wyd. Arkady Tom I, II, III, i 
V z uwzględnieniem obowiązujących norm oraz instrukcji stosowania, wytycznych 
montażu wydanych przez producentów, a także „Warunków technicznych wykonania 
i odbioru robót” zastępujących i uzupełniających w/w wydawnictwo, a zaleconych do 
stosowania przez Ministerstwo właściwe dla budownictwa. 
Wykonawca zapewnić powinien dobór odpowiedniej kadry pracowników budowy o 
kwalifikacjach zapewniających realizacje obiektu na podstawie wymagań umowy. 
Wymaga się odpowiedniej do zakresu prac wiedzy technicznej i doświadczenia 
zgodnie z art. 5 ustawy „prawo budowlane”. 
 

6. ZASADY KONTROLI I JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, STWiOR oraz poleceniami Inspektora nadzoru 
powołanego przez Zamawiającego. 
Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę,  pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Należy stosować normy, instrukcje i wytyczne przytoczone w projekcie budowlanym 
oraz niniejszym opracowaniu, w zakresie wszystkich branż. 
Materiały do realizacji robót powinny być zastosowane w rodzaju, klasie i gatunku 
zgodnie z w/w opracowaniami. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów 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 STWiOR. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w niniejszym 
opracowaniu, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
Kierownik budowy  porównuje uzyskane wyniki  badań z wymaganiami zawartymi w 
niniejszym opracowaniu i przedstawia Inspektorowi nadzoru. Gdy jakość  
zastosowanego  materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Inspektor może  
polecić poddanie ich kontrolnemu badaniu w częściowym lub pełnym zakresie i 
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wskazać laboratorium czy usługobiorcę dla ich przeprowadzenia. Koszty wykonania 
ponownych czy dodatkowych badań kontrolnych ponosi Wykonawca tylko w 
przypadku, gdy ich wynik potwierdzi wątpliwości Inspektora. W przeciwnym 
przypadku koszty tych badań poniesie (lub zrefunduje) Zamawiający.   
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów, dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 
6.1. 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 będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 

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 
niniejszych STWiOR, 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 Inspektora 
nadzoru. 
Zakres badań właściwy dla każdego zakresu robót został opisany odpowiednio w 
szczegółowych STWiOR. 
 

6.3. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później niż w terminie uzgodnionym z Inspektorem 
nadzoru. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.4. Badania prowadzone 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 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Dąbrowa w Pabianicach w aglomeracji Łódź – zadanie 7 – budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej – część 3” 
14 

 
 

materiałów i robót z wymaganiami STWiOR na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne 
od Wykonawcy a ich koszt w zależności od wyników zostanie pokryty wg zasad 
opisanych we wstępie punktu 6. 
 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają 
wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z 
późn. zmianami) oraz dla wyrobów objętych normami zharmonizowanymi zgodne z 
rozporządzeniem nr 305/2011 ustanawiającym zharmonizowane warunki 
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Wykonawca obowiązany jest  
przedstawić Inspektorowi nadzoru  do akceptacji wszelkie wymagane przepisami 
dokumenty, certyfikaty, atesty i inne dokumenty używanych materiałów stwierdzające 
dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującą 
Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r wraz z późniejszymi zmianami  
i rozporządzeniem nr 305/2011. Inspektor sprawdza prawidłowość oznaczenia 
materiałów zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, sprawdza datę produkcji, daty 
przydatności do stosowania, stan opakowań, oraz warunki właściwego 
przechowywania materiałów.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.6. Dokumenty budowy 
6.6.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden za drugim, bez przerw. Załączone 
do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 
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- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń 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 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 umowy i 
nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 

6.6.2. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i powinny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 

6.6.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące 
dokumenty: 
• zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, 
• protokół przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

6.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych  i do nich 
się odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego 
określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia częściowej faktury. 
 

7.1. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Roboty wykonywane w ramach niniejszego zamówienia nie są rozliczane na 
podstawie obmiaru. Żadna z części tych robót nie będzie płatna stosownie do ilości 
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 
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7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie odbiorów robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

7.3. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących  
Roboty związane z wykonaniem robót tymczasowych i prac towarzyszących nie 
podlegają odrębnej zapłacie i zostały wliczone w cenę ryczałtową. Do prac tych 
należą prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych takie jak 
np.: 

 organizacja zaplecza – urządzenie, koszt eksploatacji i wywozu kontenerów 
po robotach  

 zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób postronnych, 
 uporządkowanie terenu budowy. 
 prace geodezyjne 
 inwentaryzacja powykonawcza 
 badania i inne wymagane. 

Są one uwzględniane przez wykonawcę w cenie oferty i rozliczenie ich przez 
Inwestora następuje ryczałtem w ramach całej umowy. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń umowy roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
 odbiorowi po upływie okresu rękojmi i gwarancji, 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i 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. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych  i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiOR i 
uprzednimi ustaleniami. Wyniki odbioru wpisywane są w dzienniki budowy. 
 

8.3. Odbiór ostateczny robót 
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora przy 
udziale Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiOR. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót uzupełniających i poprawkowych. W 
przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i STWiOR z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniać pomniejszoną wartość wykonywanych robót  w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
 

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
 dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, o ile nie zostały 
ujęte w odpowiednich dziennikach budowy , 

 ustalenia technologiczne, 
 dziennik budowy (oryginał), 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,  
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących  

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót 
(ustalenie to dotyczy także odbioru częściowego). 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 „Odbiór 
ostateczny (końcowy) robót”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w umowie. Wynagrodzenie 
ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie określone dla każdej z robót wg szczegółowych 
STWiOR i w dokumentacji projektowej, a także prace towarzyszące i 
przygotowawcze, koszty badań, pomiarów, koszty eksploatacji zaplecza i mediów do 
realizacji oraz efekt finansowy wynikający z postępowania z odpadami.   
Podstawą   płatności  jest  przyjęcie  przez  Zamawiającego uzgodnionego w 
harmonogramie rzeczowo-finansowym etapu wykonanych robót, wycenionego w 
ramach kwoty ryczałtowej. 
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 
2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 
poz. 881 z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, 
poz. 627 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 27.04.2001r o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz.628 z 
późniejszymi zmianami). 
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ST-01 – KANALIZACJA SANITARNA                                               
 

WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i odejść do posesji w 
ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu 
Dąbrowa w Pabianicach w aglomeracji Łódź – zadanie 7 – budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej – część 3.” 
 

1.2. Cel i zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w p. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną  

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy w całości robót niezbędnych 
do wykonania kanalizacji sanitarnej z uzbrojeniem na omawianym terenie.  

1.4. Określenia  podstawowe  

1.4.1. przewód kanalizacyjny grawitacyjny - rurociąg służący do bezciśnieniowego 
transportu ścieków lub wód deszczowych;  

1.4.2. studzienka kanalizacyjna rewizyjna -    obiekt      inżynierski      występujący      
na sieci kanalizacyjnej (na długości przewodu lub w węźle) przeznaczony do kontroli 
stanu przewodu i wykonania prac eksploatacyjnych mających na celu utrzymanie 
prawidłowego przepływu;  

1.4.3.studzienka kaskadowa  - studzienka  rewizyjna  łącząca   kanały   dochodzące 
na różnych wysokościach, w których ścieki lub wody opadowe spadają bezpośrednio 
na dno studzienki lub poprzez zewnętrzny odciążający przewód pionowy  

1.4.4.kineta  - część     studzienki     kanalizacyjnej     lub kanału uformowana w 
kształcie koryta wzdłuż przepływu ścieków 

1.4.5. Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do 
dostarczenia wody odbiorcom.  

1.4.6. Rura ochronna - rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego 
służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną 
odległość poza przeszkodę terenową (korpus drogowy) ewentualnych przecieków 
wody. 

1.4.7.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującą polską normą 
PN-87/B1060, PN-82/M-01600 i definicjami podanymi w przepisach i publikacjach 
obowiązujących. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją techniczną i specyfikacjami technicznymi. Przed   przystąpieniem   do   
realizacji   prac   objętych   szczegółową  specyfikacją techniczną   należy zakończyć  
wszelkie prace przygotowawcze.   

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały do budowy przewodów kanalizacyjnych  

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN 
aprobaty techniczne przewidują posiadane zaświadczenia o jakości lub atestu, 
powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.  

2.2. Rury kanałowe i wodociągowe  

Kanał sanitarny projektuje się wykonać z rur z PCV S SN 8 fi 200 mm z odejściami 
bocznymi w kierunku posesji rur z PCV S SN 8 fi 160 mm dla technologii 
wykopowych.  

2.3. Uzbrojenie kanału grawitacyjnego  

Studnie węzłowe na sieci grawitacyjnej projektuje się z betonu o średnicy 
wewnętrznej  1200 mm oraz studnie fi 800 mm z tworzywa. Zwieńczenia studni 
powinny być zgodnie z obowiązującą normą PN –EN 124:2000, stosować 
zwieńczenia klasy D400. Stosować włazy żeliwne (wg PN-93/H-74124) zamykane na 
zatrzask. Wejście do studni włazowych przez wmontowane w obudowę stopnie 
włazowe ze stali nierdzewnej.  

Każda studnia betonowa składa się z prefabrykowanego kręgu dennego, w którym 
wykonana zostanie  kineta  dostosowana do średnicy przewodów odchodzących i 
dochodzących studni. W ścianach bocznych u podstawy dna kinety wykonane 
zostaną otwory o dowolnej średnicy oraz pod kątem wynikającym z projektu. Otwory 
wyposażone są w uszczelki gumowe. W skład studni wchodzą kręgi pośrednie, 
pokrywa, stopnie złazowe. Włazy kanalizacyjne klasy D 400 dn 600 (wg PN – EN – 
124:2000)  z żeliwa z uszczelką zamykane na zatrzask. W ulicach i drogach 
gruntowych włazy powinny być wykonane w poziomie drogi i wykończone 
pierścieniem prefabrykowanym. Dolną część studni z prefabrykowaną kinetą należy 
montować na podsypce z piasku grubości 15cm w gruncie suchym. Na podsypkę i 
obsypkę rur kanalizacyjnych oraz studzienek stosować piasek i pospółkę. 

Kręgi betonowe  powinny być wyposażone fabrycznie w stopnie złazowe wg PN H-
74086. 

Zwieńczenia studni betonowych i tworzywowych wykonać zgodnie z normą PN – EN 
124, z żeliwa szarego płytkowego typu ciężkiego kl. D400. Należy stosować jedynie 
włazy z uszczelką zamykane na zatrzask.  
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2.4.Zaprawa cementowa  

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501.  

2.5.Kruszywo na podsypkę  

Podsypka pod studzienki, komory, rurociągi może być wykonana z tłucznia lub żwiru. 
Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-
06712 , BN66/6774-01 i BN-84/6774-02.  

 

        2.6.Składowanie materiałów  

Rury przewodowe 

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w 
sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami 
atmosferycznymi oraz spełnienie warunków bhp. Rury z tworzyw sztucznych należy 
składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na całej swej długości. 
Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur nie 
powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być narażone na 
bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu 
przechowywania nie powinna przekraczać 30°C. 

Włazy  

Włazy mogą być przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji 
działających korodująco. Składowiska powinny być utwardzone i odwodnione. Włazy 
powinny być posegregowane wg klas. 

Kruszywo 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego 
odcinka wodociągu. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z 
odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w 
czasie jego składowania i poboru. 

Cement 

Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. 
Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas 
przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 

2.7. Materiał na zasypkę przewodów oraz zasypanie wykopów  

Do zasypania przewodów w strefie bezpiecznej - minimum 0,3m nad przewodem, 
powinien być użyty piasek drobno lub średnioziarnisty wg PN-74/B-02480, bez grud i 
kamieni, nie powinien być zmrożony. Zagęszczenia tej partii zasypki należy 
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dokonywać wyłącznie przy użyciu narzędzi ręcznych warstwami ubijanymi co 15-
20cm, z zachowaniem szczególnej ostrożności w celu uniknięcia uszkodzenia rur.  

 2.8. Beton  

Beton użyty do wykonania elementów betonowych oraz żelbetowych powinien 
odpowiadać wymaganiom normy PN-62/6738-07. 

 3. SPRZĘT  

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac objętych szczegółową specyfikacją 
techniczną to:  

- koparki  
- żurawie budowlane  
- spycharki  
- sprzęt do zagęszczania gruntu  
- wyciąg mechaniczny  
- młot pneumatyczny z konstrukcją prowadzącą  
 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót 
montażowych jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Liczba jednostek i 
wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej w 
terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym 
stanie technicznym.  

 4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

 4.1. Ogólne warunki transportu i składowania  

Elementy gotowe i materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

 4.2. Transport rur i studzienek  

W zależności od długości dostarczanych odcinków należy stosować samochody 
skrzyniowe. Przy odcinkach dłuższych o więcej niż 1m od długości skrzyni 
ładunkowej należy stosować przyczepy dokołowe. Należy rury chronić przed 
uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, od zawiesi 
transportowych, stosowana niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. Na 
środkach transportowych rury powinny być ułożone na podkładach drewnianych 
stanowiących równe podłoże, o szerokości nie mniejszej od 0,1 m i w odstępach do  
2 metrów z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i przetaczaniem. Wysokość 
składowania rur nie większa od 2 metrów. Końce rur winny być zabezpieczone 
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kapturkami ochronnymi lub wkładkami. Studzienki żelbetowe należy transportować 
zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy. Zaleca się przewozić prefabrykaty w 
pozycji ich wbudowania. Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu 
poziomego prefabrykatów powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające 
przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz możliwością zachwiania 
równowagi środka transportowego. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji 
poziomej na kołowym środku transportowym, prefabrykaty powinny być układane na 
elastycznych przekładkach ułożonych w pionie. Prefabrykaty o powierzchniach 
specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu i składowania układane 
na przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone 
od siebie w sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie przed 
uszkodzeniami. Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna 
być dostosowana do wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed 
uszkodzeniem. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych 
środkach transportowych prefabrykaty powinny być układane na elastycznych 
podkładkach ułożonych w pionie pod uchwytami montażowymi.  

 4.3. Transport kruszyw  

Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu dowolnych 
dostępnych środków transportu zapewniających ich racjonalne wykorzystanie oraz 
zabezpieczenie przewożonych materiałów przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub 
zawilgoceniem.  

 4.4. Transport mieszanki betonowej  

Do transportu mieszanki betonowej należy użyć środków transportu do tego 
przeznaczonych lub w przypadku ich braku takich środków, które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, 
narażą na temperatury przekraczające granice określone wymaganiami 
technologicznymi. 

4.5. Składowanie  

Rury są dostarczane na plac budowy zapakowane na paletach, a kształtki w 
skrzyniach lub paczkach powlekanych folią. Rury o większych średnicach 
niezapakowane w paczki winny być rozładowywane pojedynczo z zachowaniem 
środków ostrożności. Rury tworzywowe powinny być zmagazynowane na 
powierzchni poziomej, warstwowo, a jej dolna warstwa musi być zabezpieczona 
przed ich rozsunięciem się. Ilość warstw rur w sztaplach nie powinna przekraczać 
liczb podanych poniżej:  

Średnica rur:     Ilość warstw:  
100 mm-150 mm      5  
200 mm       4 
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Rury powinny być rozładowane przy pomocy dźwigu, koparki lub widłaka. W tym celu 
używamy pasów nośnych - w żadnym przypadku nie należy używać lin stalowych. 
Palety na placu budowy układamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki nośne palet 
nie zapadały się w gruncie. Palety układamy w pewnej odległości od siebie tak, by 
nie utrudniać późniejszych manewrów tymi paletami. Przy składowaniu pojedynczych 
sztuk rur, trzeba zwracać uwagę, by bosy koniec rury nie dotykał bezpośrednio ziemi. 
Kształtki powinny być ustawiane bezpośrednio na podłożu kielichami w dół. 
Studzienki żelbetowe należy składować zgodnie z wytycznymi producenta i 
dostawcy. Są sprężyste i niewrażliwe na mechaniczne uderzenia, jednak w 
przypadku wystąpienia obniżonych temperatur należy traktować je z wymaganą 
ostrożnością. Można je składować na otwartej przestrzeni. Prefabrykaty powinny być 
ustawione lub umieszczone na podkładkach zapewniających odstęp od podłoża 
minimum 15cm. W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej 
prefabrykatów powinny one być ustawione na podkładkach o przekroju prostokątnym 
lub odpowiednio dostosowanym do obrzeża prefabrykatu. Prefabrykaty 
drobnowymiarowe mogą być składowane w stosach do wysokości 1,80m. Stosy 
powinny być prawidłowo ułożone i odpowiednio zabezpieczone przed 
przewróceniem. Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji 
powodujących korozję. Powinny być posegregowane wg klas i ułożone na 
utwardzonym i odwodnionym podłożu. Kruszywo i grunt zasypki należy składować na 
utwardzonym i odwodnionym podłożu. Należy je zabezpieczyć przed 
zanieczyszczeniem. Przy ładowaniu, przewożeniu i rozładowywaniu wszystkich 
materiałów należy zachować aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz bhp.  

 5. WYKONYWANIE ROBÓT  

 5.1. Wymagania ogólne  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonana 
kanalizacja sanitarna. 

Za metodę prowadzenia robót i dobór sprzętu wykorzystywanego do robót ziemnych i 
montażowych odpowiada wykonawca. Na trzy dni przed rozpoczęciem robót 
ziemnych należy sprawdzić aktualność uzbrojenia w pasie robót u gestorów 
infrastruktury technicznej. W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem 
Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniące istniejącą infrastrukturę. W 
miejscach występowania kabli energetycznych, teletechnicznych, przewodów 
gazowych i sieci wodociągowych, przed przystąpieniem do robót ziemnych 
Wykonawca wykona przekopy kontrolne celem potwierdzenia ich lokalizacji. 
Inwentaryzacji istniejącego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych 
z planu sytuacyjno-wysokościowego. Wykonawca przed przystąpieniem do robót 
winien uzyskać pozwolenie na wejście z robotami w pas drogowy. Miejsca 
skrzyżowania kanalizacji z kablem NN, kabel należy wyłączyć spod napięcia i 
zabezpieczyć rurą ochronną.  
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Prace ziemne w pobliżu punktów osnowy geodezyjnej należy prowadzić ze 
szczególną ostrożnością bez ich naruszenia. W przypadku uszkodzenia lub 
zniszczenia punktu wykonawca prac będzie obciążony kosztami ich odtworzenia. 
Uwaga : Uszkodzone w czasie budowy stałe punkty geodezyjne należy przywrócić 
do stanu pierwotnego pod nadzorem służb geodezyjnych. W miejscach zbliżeń z 
istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniące istniejącą 
infrastrukturę.  

Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich służb 
użytkownika i uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia. Pozostałe uzbrojenie, w 
miejscach dużych zbliżeń w pionie zabezpieczyć poprzez zakładanie rur ochronnych 
na rurze istniejącej (rura osłonowa dwudzielna łączona na śruby) lub na 
projektowanym uzbrojeniu. W przypadku nienormatywnych zbliżeń do drzew i 
punktów poligonowych przewód kanalizacyjny wykonać podkopem w rurze 
osłonowej.  

1.2. Roboty przygotowawcze  

Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z 
uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem 
ciągów reperów roboczych. 

Punkty na osi trasy  należy oznaczyć za pomocy drewnianych palików, tzn. kołków 
osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na 
odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co 
najmniej 3 pkt. Kołki świadki wbija się co najmniej po dwu stronach wykopu, tak aby 
istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie 
zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci 
haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci 
państwowej. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca winien potwierdzić aktualność 
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego  u gestorów sieci. Przed przystąpieniem do 
robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające wykopy 
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie 
odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.  

1.3. Roboty ziemne.  

Wykopy pod kanalizację należy wykonać o ścianach pionowych umocnionych ręcznie 
lub mechaniczne zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. 

Projektowany kanał sanitarny wykonany będzie w wykopie wąskoprzestrzennym o 
umocnionych ścianach. W miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem  
podziemnym wykop prowadzić ręcznie  z  umocnieniem ścian wykopu. 
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Obudowy wykopu stosować jako pełne umocnione. Na czas budowy musi być 
zachowany dojazd pojazdów uprzywilejowanych. Roboty ziemne przy wykonywaniu 
wykopów prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi przepisami, także przepisami 
BHP. Powyższe prace prowadzić należy zgodnie z PN-83/8836-02. W przypadku 
konieczności czasowego odwodnienia wykopów wykonawca wybiera sposób 
odwodnienia wykopów dostosowany do istniejących warunków lokalnych. Pobocza, 
jezdnie i wjazdy do posesji odtworzyć do stanu poprzedniego oraz zgodnie z 
wydanymi decyzjami. Rowy przydrożne i rowy melioracyjne, które zostały naruszone 
podczas robót ziemnych należy odtworzyć. Tereny zielone, po odpowiednim 
zagęszczeniu zasypki wykopu, należy przykryć odpowiednią warstwą ziemi 
urodzajnej. 

Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu do odbiornika 
i prowadzić w górę  w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to 
możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz 
odwodnienia wykopów nawodnionych. 

Krawędzie boczne wykopów oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, 
prostopadle do trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków 
krawędziowych, naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie 
łopatą. 

Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w 
odległości 1,0m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście 
to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Dla gruntów nawodnionych 
należy prowadzić wykopy umocnione. 

Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy należy umocnić 
wypraskami. Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad teren. Spód wykopu należy 
pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej  o 2 do 5cm w gruncie 
suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez 
naruszenia struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy 
wykonać bezpośrednio przed położeniem podsypki. W trakcie realizacji robót 
ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie 
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy należy 
montować nad wykopem na wysokości 1,0m nad powierzchnią terenu w odstępach 
co 30m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi 
przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego 
wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle  z wykopem, powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem , a w razie potrzeby podwieszone w sposób 
zapewniający ich eksploatację. Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być 
wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 metr od poziomu terenu, w 
odległości nie przekraczającej co 20m. Dno wykopu powinno być równe i wykonane 
ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Tolerancja dla rzędnych dna 
wykopu ni powinna przekraczać +- 3 cm dla gruntów zwięzłych, +- 5 cm dla gruntów 
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wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi +- 5 
cm. W przypadku nienormatywnych zbliżeń do drzew i punktów poligonowych 
przewód kanalizacyjny wykonać podkopem w rurze osłonowej.  

1.3.1. Odspojenie i transport urobku  

Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub 
mechanicznie koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu 
przez przerzucanie  nad krawędzią wykopu. Transport nadmiaru urobku należy 
złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera.  

1.3.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy.  

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych 
metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji sanitarnej, 
zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót.  

1.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy  

W przypadku konieczności czasowego odwodnienia wykopów wykonawca wybiera 
sposób odwodnienia wykopów dostosowany do istniejących warunków lokalnych. 
Aktualny poziom wód gruntowych należy określić przez przystąpieniem do robót 
ziemnych, poprzez wykonanie odwiertów lub wykopów kontrolnych.  

  5.3.4. Podłoże  

5.3.4.1. Podłoże naturalne.  

Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z 
zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podłoże 
naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. Podłoże 
naturalne należy zabezpieczyć przed:  

- rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o 
głębokości 0,2-0,3m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w 
sposób zapobiegający dostaniu się wody z powrotem  do wykopu i wypompowywanie 
gromadzącej się w nich wody,  

- dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła 
o co najmniej 0,5m poniżej poziomu podłoża naturalnego.  

5.3.4.2. Podłoże wzmocnione (sztuczne)  

W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów, niż te które wymieniono w pkt 
5.3.4.1. należy wykonać podłoże wzmocnione. 

Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 
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- podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże 
naturalne lub przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), 
makroporowatych i kamienistych;  

- podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe:  

          ▪ przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp. ) o            
małej grubości po ich usunięciu;  

          ▪ przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających);       

          ▪ w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne 
dla przewodów;  

          ▪ jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i 
skalistych;  

          ▪ w razie konieczności obetonowania rur. Grubość warstwy posypki powinna 
wynosić co najmniej 0,15 m. 

Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po 
próbie szczelności odcinka kanału. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią 
z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. Podłoże 
powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej 
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża 
wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie 
powinno przekraczać 10 cm, Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od 
rzędnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczać w 
żadnym jego punkcie +- 1cm. Badania podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z 
wymaganiami normy PN-81/B-10735.  

1.3.4. Zasypka i zagęszczenie gruntu.  

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość 
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna 
wynosić  co najmniej 0,3 m. 

Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 

Etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na 
złączach;  

Etap II – po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej 
w miejscach połączeń;  

Etap III – zasyp wykopu gruntem niewysadzinowym o odpowiednich parametrach 
geotechnicznych, warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórka odeskowań 
i rozpór ścian wykopu. 
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Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, 
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. 
Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze 
szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu. 

Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do 
przyjętej metody zagęszczania przy zachowaniu wymagań dotyczących 
zagęszczenia gruntów. 

Do zasypania wykopów dopuszcza się wyłącznie grunty niewysadzinowe spełniające 
wymagania PN-S-0002205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Grubość 
pojedynczo układanej warstwy poddawanej zagęszczeniu nie powinna przekraczać 
20cm. Wykonawca robót sam dobiera sprzęt i jest całkowicie odpowiedzialny za 
wybrane metody robót w celu prawidłowego zagęszczenia gruntu. 

W przypadku jezdni wskaźnik zagęszczenia gruntu Is do głębokości 1,2m p.p.t. 
winien wynosić 1,0 natomiast poniżej Is=0,98. Dla chodników i terenów zielonych do 
głębokości 1,2m – Is= 0,98, a poniżej 1,2m –  Is= 0,95.  

5.4.Roboty montażowe  

Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.3  można przystępować do 
wykonania montażowych robót kanalizacyjnych. Roboty montażowe należy 
wykonywać w warunkach suchych. W celu zachowania prawidłowego postępu robót 
montażowych należy przestrzegać zasad budowy kanału od najniższego punktu 
kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokości posadowienia 
kolektora powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.  

5.4.1.Ogólne warunki układania kanałów.  

Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.3. można przystąpić do 
wykonania montażowych robót kanalizacyjnych. Technologia budowy sieci musi 
gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów w 
wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i 
podłoża na odcinku co najmniej 30 m. Przewody kanalizacji sanitarnej należy ułożyć 
zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B10735. Materiały użyte do budowy 
przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Rury do budowy 
przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz 
z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
Do wykopu rury należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Każda rura 
po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej 
swej długości, na co najmniej ¼ obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza się 
złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia 
właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić (przez 
obsypanie ziemią po środku długości rury) i mocno podbić z obu stron, aby rura nie 
mogła zmienić swojego położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy 
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sprawdzić prawidłowość położenia rury (oś i spadek) za pomocą ław celowniczych, 
ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów 
pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może 
przekraczać +20mm . Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku 
nie może przekraczać +- 1cm. Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu 
należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym 
zamuleniem wodą gruntową lub opadową, przez zatkanie wlotu odpowiednio 
dopasowaną pokrywą. Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu 
szczelności należy rury zasypać do takiej wysokości aby znajdujący się nad nim 
grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniem.  

 5.4.2. Kanał z rur PCV 

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

W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie 
przygotować rury, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze 
takie jak:  

- przycinanie rur,  

- ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie.  

Sposób montażu i wykonania połączeń zgodnie z przyjętym w projekcie systemie 
łączenia i stosowanego rodzaju rur zgodnie z instrukcją i zaleceniami systemu rur. 
Kanały układane metodą bezwykopową wykonywać zgodnie  z zaleceniami i 
wytycznymi producenta rur wykorzystywanych do technik bezwykopowych. 

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne  

5.4.3.1. Ogólne wytyczne wykonawstwa.  

Studzienki kanalizacyjne na kanałach  należy wykonać stosując się do zaleceń 
producentów i dostawców systemowych studni kanalizacyjnych zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i wymaganiami normy PN-92/B-10729. Studnie wykonać 
jako szczelne. 

Elementy  fabrycznie gotowe zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy 
użyciu lekkiego sprzętu montażowego. Przy montażu elementów, należy zwrócić 
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uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montażowe 
(linie) znajdujące się na wymienionych elementach. Włazy kanałowe należy wykonać 
jako żeliwne ø600mm typu ciężkiego klasy D400 zamykane na zatrzask, z uszczelką 
gumową, posiadające aprobatę techniczną. Wszystkie powierzchnie betonowe 
stykające się z gruntem należy zabezpieczyć przed korozją przez posmarowanie 
dwukrotne abizolem R i P. Dopuszcza się stosowanie innych środków po 
uzgodnieniu z projektantem i inspektorem nadzoru.  
 

 5.4.3.2. Próba szczelności.  

Próbę szczelności należy zastąpić inspekcją telewizyjną. 
 

Inspekcja telewizyjna powykonawcza 
W trakcie wykonywania inspekcji głowica kamery powinna być umieszczona 
centrycznie w osi kanału. Należy zapewnić oświetlenie wystarczające do obejrzenia 
całego przekroju kanału, jakość obrazu nie może budzić wątpliwości, co do stanu 
kanału. 
W tekście widocznym na ekranie muszą się znaleźć następujące informacje: 
data/godzina; nazwa ulicy; numer studzienki początkowej i końcowej; średnica 
kanału; dystans bezpośredni od studni początkowej. Efektem wykonanej inspekcji 
jest płyta CD lub DVD wraz z raportem z wykonanej inspekcji (zawierającym opis 
stanu kanału) oraz kolorowymi zdjęciami włączeń przyłączy kanalizacyjnych. 
Termin inspekcji Wykonawca ustali z Inspektorem Nadzoru. 
 

 5.4.3.3. Izolacja rur, studzienek.  

Izolację rur, studzienek, należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Izolacja rur, złączy powinna stanowić szczelną jednolitą powłokę przylegającą do 
powierzchni przewodu na całym obwodzie i nie powinna mieć pęcherzy , odprysków i 
pęknięć, złącza w wykopie powinny być zaizolowane po przeprowadzeniu badania 
szczelności przewodu, izolacja złączy powinna zachodzić co najmniej 0,1m poza 
połączenie z izolację rur. 

Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnątrz i wewnątrz powinno stanowić 
szczelną, jednolitą powłokę, trwale przylegającą do ścian, sięgającą 0,5m ponad 
najwyższy przewidywany poziom wody gruntowej oraz poziom podpiętrzonych wód w 
studzienkach. Połączenie izolacji pionowej z poziomą oraz styki powinny zachodzić 
wzajemnie na wysokości co najmniej 0,1m.  

 5.4.3.4. Regulacja istniejących studzienek kanalizacyjnych.  

Dla dostosowania włazów studzienek kanalizacyjnych (regulację pionową), należy 
dokonać przez wykonanie ramek dystansowych lub podmurowanie z cegły 
kanalizacyjnej na zaprawie cementowej kl.80. 

5.4.4. Roboty odtworzeniowe  
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Teren należy odtworzyć do stanu pierwotnego. Zaleca się, żeby wykonawca złożenie 
oferty poprzedził wizją lokalną w terenie w celu zaznajomienia się z rodzajem 
aktualnie występującej nawierzchni, którą należy odtworzyć.  

Wypełnienie wykopu :  

Do  poziomu warstw konstrukcyjnych jezdni i pobocza (obsypka i zasypka urządzeń 
kanalizacyjnych) do wypełniania wykopu wykonać z gruntów sypkich 
niewysadzinowych zgodnie z punktem 3.2. dokładnie zagęszczając wg poniższych 
wytycznych :  

― obsypka do wysokości 30cm ponad wierzch rury zostanie zagęszczona do 
wskaźnika zagęszczenia Is =0,95 ,  

― zasypka w zakresie od 0,30m od wierzchu rury do głębokości 1,20m od 
powierzchni terenu do wskaźnika zagęszczenia Is =0,97,  

― powyżej 1,20m do Is ≥1,00.  

Grunt wymienić na grunt dowożony (piasek lub żwir) i zagęszczać warstwami do 
wymaganych parametrów. W przypadku naruszenia dna lub skarp rowów należy je 
odtworzyć do stanu sprzed robót zachowując parametry techniczne tych rowów 
sprzed robót. W przypadku naruszenia przepustów należy je odtworzyć do stanu 
sprzed robót zachowując parametry techniczne przepustów sprzed robót. Teren 
budowy należy odtworzyć do stanu sprzed robót zgodnie z wytycznymi gestora dróg, 
tj. Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

6.1.   Kontrola, pomiary, badania  

6.1.1.Badania przed przystąpieniem do robót   

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien: określić stan terenu, ustalić 
metodę wykonywania wykopów, ustalić metodę prowadzenia i etapowania robót i ich 
kontroli w czasie trwania budowy. 

6.1.2.Kontrola, badania i pomiary w czasie robót   

W trakcie wykonywania prac wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej 
kontroli robót w zakresie i z częstotliwością określoną w przepisach branżowych, a w 
szczególności w normach PN-B-10736:1999, PN-B-10725:1997; PN-921B-10735. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność 
wykonania z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną. Prace należy 
wykonać uwzględniając przepisy i normy oraz zasady obowiązujące przy 
wykonawstwie robót budowlanych. W trakcie realizacji prac należy zachować 
niezbędne zabezpieczenia i wykorzystać środki zapewniające utrzymanie zgodnego 
z obowiązującymi przepisami stanu bhp.  
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Zakres badań niezbędnych do wykonania obejmuje:  

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową,  
- sprawdzenie   zgodności   materiałów   z  normami,   atestami   i   warunkami 
szczegółowej specyfikacji technicznej,  
- sprawdzenie głębokości ułożenia kanału,  
- sprawdzenie prawidłowego wykonania podsypki,  
- sprawdzenie prawidłowego wykonania kanału i odejść do posesji,  
- sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem się w planie i w  
pionie,  
- sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkodami stałymi, 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją,  
- sprawdzenie zasypki ochronnej kanału,  
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek,  
- sprawdzenie zasypania rurociągu. 
 

6.1.3.Zakres badań przy odbiorze końcowym   

Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje:  

- sprawdzenie dokumentów budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego lub 
rysunków powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie się z protokołami 
oraz wynikami badań przy odbiorach częściowych,  

- oględziny zewnętrzne oraz sprawdzenie działania urządzeń na kanale,  

- badanie oraz pomiary grubości i stanu zagęszczenia warstw podsypkowych i 
zasypki.  

 6.2. Opis badań  

 6.2.1. Kolejność badań   

Badania należy wykonać w kolejności określonej w p. 6.1.2 niniejszej specyfikacji 
technicznej.  

 6.2.2.   Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową   

Należy je wykonać przez oględziny zewnętrzne wszystkich elementów wykonanego 
rurociągu i porównanie wyniku oględzin z dokumentacją projektową oraz zapisami w 
dzienniku budowy. 

6.2.3. Sprawdzenie materiałów   

Należy wykonać przez oględziny zewnętrzne porównując użyte materiały z 
odpowiednimi warunkami technicznymi, dokumentacją projektową oraz 
zaświadczeniami wytwórni. 

6.2.4. Sprawdzenie głębokości ułożenia przewodu   
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Wykonuje się przez pomiar rzędnej wierzchu przewodu i porównuje z projektowanymi 
rzędnymi. 

6.2.5. Sprawdzenie prawidłowości wykonania podsypki i posadowienia 
kanałów   

Przeprowadza się przez sprawdzenie zgodności wykonania podłoża z projektem 
przez oględziny zewnętrzne i pomiar grubości podłoża za pomocą miary z 
dokładnością do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach, oddalonych od 
siebie o co najmniej 30 m. 

 

 

6.2.6. Sprawdzenie prawidłowego montażu rurociągu   

Badanie ułożenia rurociągu na podłożu należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Badanie odchylenia osi przewodu należy wykonać miarą z dokładnością do 0,01 m w 
odległości co najmniej 30 m. Pomiar różnic spadków rurociągów wykonuje się przy 
użyciu łaty i niwelatora z dokładnością do 0,01 m na długości co najmniej 30 m. 
Sprawdzenie wykonania zmian kierunku przewodów wykonuje się przez:  

a)      stwierdzenie zastosowania kształtki o właściwym kącie załamania,  

b)  pomiar zmiany kierunku na złączach rur wykonuje się przez oględziny 
zewnętrzne. 

6.2.7.Sprawdzenie warstwy ochronnej zasypki   

Wykonuje się przez pomiar grubości warstwy zasypki nad wierzchem rury, badanie 
materiału użytego do zasypki oraz sprawdzenie stopnia zagęszczenia. Pomiaru 
grubości zasypki dokonuje się z dokładnością do 0,01m. 

6.2.8.Sprawdzenie zasypania rurociągu   

Wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i wykonanie badań stopnia zagęszczenia 
gruntu, szczególnie pod jezdniami. 6.3. Ocena wyników badań Wyniki badań należy 
uznać za pozytywne, jeśli zostały dotrzymane wymagania dokumentacji technicznej 
oraz obowiązujących norm. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostały spełnione, 
wyniki dla odpowiadającej mu części należy uznać za niezgodne z wymaganiami i po 
wykonaniu poprawek przystąpić do ponownych badań oraz odbioru.  

7. OBMIAR ROBÓT   

Roboty wykonywane w ramach niniejszego zamówienia nie są rozliczane na 
podstawie obmiaru. Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do 
szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia częściowej 
faktury. 
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8. ODBIÓR ROBÓT   

8.1. Zasady przeprowadzania odbioru  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wynik pozytywne.  

 8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  

Odbiory częściowe powinny być przeprowadzone w zakresie podanym w p. 6.1.2. 
niniejszej specyfikacji technicznej.  

 8.3. Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony w zakresie opisanym w p. 6.1.3 
niniejszej specyfikacji technicznej.  

 8.4. Ocena wyników badań  

Zgodnie z p. 6.3 niniejszej specyfikacji technicznej.  

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   

 9.1. Podstawę płatności stanowi wykonanie i odbiór robót obejmujący:  

 - roboty pomiarowe i przygotowawcze  
- roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowej i krawężnika  
- dostarczenie materiałów  
- wykonanie wykopów  
- umocnienie wykopów  
- wykonanie podsypki  
- wykonanie zasypki strefy niebezpiecznej  
- montaż kanałów  
- budowa obiektów na kanałach  
- wykonanie zasypki wykopów  
- odtworzenie nawierzchni drogowej 
- uporządkowanie terenu budowy  
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w dokumentacji projektowej oraz 
szczegółowej specyfikacji technicznej  
- w przypadku konieczności tymczasowe odwodnienie wykopu.  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE    

Obowiązujące normy, instrukcje wykonania i literatura branżowa. 

 


