
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I  ODBIORU ROBÓT- INSTALACJE SANITARNE 

Przebudowa rurociągu tłocznego DN400 wzdłuz istniejącego rurociągu od przepompowni  P6 w m. Trzęsacz do 
studni rozprężnej w pobliżu m.Pustkowo ca1400m.  

 

 
 
 
 
 
     
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

 
Przebudowa rurociągu tłocznego DN400 wzdłuż istniejącego 

rurociągu od przepompowni  P6 w m. Trzęsacz do studni 
rozprężnej w pobliżu m.Pustkowo ca1400m.  

 
 
 
 
 

  WYMAGANIA  OGÓLNE     -   KOD CPV 45000000-7 

KANALIZACJA SANITARNA  -  KOD CPV 45232410-9    

                                ROBOTY  ZIEMNE    -    KOD CPV 45112100-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szczecin  marzec 2008 r. 

 1



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I  ODBIORU ROBÓT- INSTALACJE SANITARNE 

Przebudowa rurociągu tłocznego DN400 wzdłuz istniejącego rurociągu od przepompowni  P6 w m. Trzęsacz do 
studni rozprężnej w pobliżu m.Pustkowo ca1400m.  

 

 
SPIS TREŚCI 

  
1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.1. Przedmiot ST 

1.2. Zakres robót objętych ST. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
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1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1.1. PRZEDMIOT  ST 
 
                Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach przebudowy 

rurociągu tłocznego DN400 wzdłuż istniejącego rurociągu przepompowni  P6 w m. Trzęsacz 

do studni rozprężnej w pobliżu m.Pustkowo ca1400m.  

 

1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST 
 
           Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla 

robót budowlanych i należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacją Techniczną 

dla kanalizacji sanitarnej  

 

1.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
           Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
1.3.1.   Przekazanie terenu budowy 
            Zamawiający w terminie określonym w klauzuli Warunków Kontraktu przekaże 

Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, Dziennikiem Budowy oraz dwoma egzemplarzami Dokumentacji 

Projektowej i ST oraz poda lokalizację i współrzędne punktów głównych i reperów,  

Do chwili odbioru końcowego robót na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 

przekazanych mu punktów pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone punktu pomiarowe 

wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
1.3.2.   Dokumentacja projektowa: 
            Dokumentacja projektowa zawiera niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie 

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację: 

- dostarczoną przez Zamawiającego  

- sporządzoną przez Wykonawcę 
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1.3.3.    Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
             Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią załączniki do umowy, a 

wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

            Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacjach 

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów 

ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą 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 dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową lub SST i będą miały wpływ na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały będą zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt wykonawcy. 

 

1.3.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 
           Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 

realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

 

1.3.5.   Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
           Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
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• utrzymywać teren budowy i wykopy 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 lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 

a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych. 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami  

- możliwością powstania pożarów. 

 

1.3.6.   Ochrona przeciwpożarowa 
            Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.3.7.   Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
            Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji zlokalizowanych na powierzchni ziemi i 

za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

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 mu przez Zamawiającego. 
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1.3.8.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
           Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozów nietypowych wagowo ładunków i w sposób 

ciągły będzie o takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę 

wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. 

 

1.3.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

           Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to by 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 ofertowej. 

 

1.3.10. Ochrona i utrzymanie robót 
             Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 
1.3.11.  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, m.in. 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 dn.26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy ( Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
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urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.4. MATERIAŁY 
 
1.4.1.  Wymagania dotyczące właściwości materiałów. 
           Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 

zamawiania lub wydobywania Materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

          Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

Jeśli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te 

dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 

Inżyniera. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 
1.4.2.  Przechowywanie i składowanie materiałów. 
           Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

1.4.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
          Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 

zaakceptowany materiał nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 
1.5.  SPRZĘT 
1.5.1. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 
           Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
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powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

jakości z projektem organizacji robót zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym ofertą. 

          Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 

utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy, ma spełniać normy ochrony środowiska i 

przepisy dotyczące jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzające dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania. 

          Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu do wykonania robót Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze i 

uzyska akceptację przed przystąpieniem do pracy. Wybrany sprzęt nie może być później 

zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 

1.6.   TRANSPORT 
 
1.6.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
           Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST, i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie 

przewidzianym umową. 

 

1.6.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
           Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń nacisku na oś przy 

transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu robót. 

Uzysku on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i 

w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia na koszt Wykonawcy do stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych. 

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

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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2. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ  
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, jakość użytych materiałów 

oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami 

inspektora nadzoru. 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt robót opracowany na 

podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego stanowiącego załącznik do umowy. 

Wszystkie materiały stosowane do realizacji obiektu powinny posiadać certyfikat lub aprobatę 

techniczną a urządzenia certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

 
2.1.  PRZEDMIOT ROBÓT OBJĘTYCH  ST. 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące 

wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach przebudowy rurociągu 

tłocznego DN400 wzdłuż istniejącego rurociągu przepompowni  P6 w m. Trzęsacz do studni 

rozprężnej w pobliżu m.Pustkowo ca1400m.  

 

2.2.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 
 
Zakres robót zawarty w niniejszej ST obejmuje wykonanie robót ziemnych oraz montażowych 

przy przebudowie rurociągu kanalizacji tłocznej - montażu rurociągów z tworzyw sztucznych 

oraz obiektów i armatury na rurociągach, próby ciśnieniowe i prace geodezyjne (wytyczenie i 

inwentaryzacja). 

 
W zakres robót wchodzi wykonanie następujących elementów: 
 
1.   Rurociąg tłoczny z rur do kanalizacji ciśnieniowej de400PE szeregu SDR 17 klasy PE100  

2. Węzły montażowe w istniejących komorach przebudowywanego rurociągu. 

 Całość w ilościach zgodnych z zestawieniem materiałów zamieszczonym w projekcie 

budowlanym i przedmiarem robót. 

 
2.3.  MATERIAŁY. 
 
2.3.1.  Przewody. 
a) Rury i kształtki do kanalizacji tłocznej: z polietylenu (PE) szeregu SDR 17 klasy PE100  o 

połączeniach metodą zgrzewania doczołowego, posiadające niezbędne atesty i certyfikaty. 
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b) Kształtki do kanalizacji tłocznej: żeliwne kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego min. GGG40 

zewnętrznie ocynkowanego i z powłoką bitumiczną; wewnątrz z powłoką z cementu 

glinowego lub poliuretanową; uszczelnienie rur za pomocą elastomerowej uszczelki; 

posiadające niezbędne atesty i certyfikaty. 

 

2.3.2. Przejścia rurociągów przez ściany istniejących studni 
Przejścia rurociągów przez ściany istniejących studni uszczelnione będą za pomocą przejść 

szczelnych dla rur PE.  

 

2.3.3.  Armatura. 

Zasuwy. Materiał - żeliwo GG 25 zabezpieczone antykorozyjnie; połączenia kołnierzowe. 
 
2.3.4.  Bloki oporowe 
Bloki oporowe wykonać  z z betonu zwykłego klasy B7.5 (o wytrzymałości 7.0-9.0MPa). 

Między blokami oporowymi a kształtką polietylenową należy zastosować izolację (folia) 

zabezpieczającą przed uszkodzeniem kształtki polietylenowej. 

 

2.3.5.  Składowanie materiałów. 
Elementy z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym 

należy je odpowiednio chronić, przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 

składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i 

metod załadunku. Rury w pakietach składować należy w stosach na równym podłożu, na 

podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m. i w odstępach 1 do 2 metrów. 

Nie należy przekraczać wysokości składowania 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla 

rur o większych średnicach. Rury luzem można składować na przygotowanym podłożu 

gruntowym bez kamieni, gruzu i innych zanieczyszczeń twardych. Końcówki rur należy 

zabezpieczyć krążkami ochronnymi. 

W miarę możności przewody przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 

Nie dopuszczać do zrzucania elementów. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, 

wiązek lub kręgów po podłożu. 

Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 

wystające poza skrzynie ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. 

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania ) 

powinny być składowane w sposób uporządkowany w workach z folii, w zacienionych 

miejscach z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 
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Elementy z tworzyw sztucznych chronić należy przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i 

nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

 
 
2.4.  WYKONANIE ROBÓT 
 

2.4.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
          Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST, PZJ 

oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.     

 Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i 

dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową. 

      Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy 

teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do 

przekazania. Wykonawca wykona do  dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet 

dokumentów budowy wymaganych przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z 

inwestorem za zużyte media  i wynajmowane pomieszczenia. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości (czytaj 

głębokości) wszystkich elementów robót zgodnie z rzędnymi odniesionymi w PB lub 

przekazanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysokości nie odniesione w PB i nie 

podane przez inspektora należy wyznaczyć zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi 

przepisami. 

 
2.4.2 Decyzje i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów  robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, normach i instrukcjach. 

    Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 

     Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

     W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 

zakończenia robót, inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na 

koszt Wykonawcy. 
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2.4.3.  Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni   
           Przed przystąpieniem do robót ziemnych w pasie, w którym układane będą 

projektowany rurociąg należy rozebrać nawierzchnię istniejących dróg i ulic. Po wykonaniu 

prac montażowych boczne drogi należy przywrócić do stanu pierwotnego, a w przypadku dróg  

głównych utwardzonych należy stosować się do warunków Decyzji zarządcy tych dróg. 

 
2.4.4.  Roboty ziemne  
           Trasa rurociągu powinna być oznaczona przez uprawnionego geodetę za pomocą 

kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na 

odcinkach prostych - co około 30 do 50m. Na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 

punkty. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenia odwadniające, 

zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi i powierzchniowymi. Urządzenia 

odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 

Wykopy przewiduje się o ścianach pionowych umocnionych. Rzędne dna wykopu określa 

projekt.  

W wykopach wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3-0,6m, należy 

usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet ręcznie. W gruntach wrażliwych strukturalnie 

(pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko 

przed przystąpieniem do robót fundamentowych. 

Wykopy należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z 

wykopu. 

Podczas wykonywania robót należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze 

umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 

Ławy celownicze należy montować nad wykopem na wysokości ok. I m nad powierzchnią 

terenu w odstępach wynoszących ok. 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwale oznaczenie 

projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi 

projektowanymi za pomocą niwelatora. Położenie celowników należy sprawdzać codziennie 

przed rozpoczęciem montażu przewodów. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 

technicznej. Spód wykopu wykonywanego mechaniczne ustała się na poziomie ok. 20 cm 

wyższym od rzędnej projektowanej. Wykopy należy wykonywać bez naruszenia naturalnej 

struktury gruntu. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm dla 

gruntów zwięzłych, +5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja 

szerokości wykopu wynosi +5 cm.  

Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 
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Podłoże naturalne stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymałości nie mniejszej niż w 

dokumentacji technicznej. Podłoże powinno być wyprofilowane aby rura spoczywała na nim 

jedną czwartą powierzchni.  

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoża od osi przewodu nie może dla przewodów z 

tworzyw sztucznych przekraczać 10 cm. 

W sytuacji, kiedy nastąpiło tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu poniżej 

projektowanego poziomu ułożenia przewodu, należy uzupełnić tę warstwę piaskiem 

odpowiednio zagęszczonym. 

Podłoże z materiału ziarnistego (piasek, żwir) o max. 15% pozostałości na sicie 0,75 mm. 

Grubość podsypki 100mm dla rur z PE. 

Różnica rzędnych wykonanego podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji 

technicznej nie może w żadnym punkcie przekroczyć wartości ± 5cm dla przewodów z 

tworzyw sztucznych. Występujące różnice nie mogą na żadnym odcinku przewodu 

spowodować spadku przeciwnego ani też jego zmniejszenia do zera. 

Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy 

krawędzią wykopu a stopą odkłada wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1 m dla 

komunikacji. 

Zabezpieczenia skrzyżowań wykopu z urządzeniami podziemnymi powinny być wykonane 

zgodnie z dokumentacją uprzednio uzgodnioną w sposób wskazany przez użytkowników tych 

urządzeń. 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia 

ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej 

i cieplnej. 

Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury 

powinna wynosić dla przewodów kamionkowych 0,3 m. 

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 w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu 

stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiałem sypkim. Zagęszczenie 

poszczególnych warstw powinno osiągnąć min. 95 %. 

 

2.4.4.1.  Umocnienie ścian wykopów.  
Przewiduje się wykonanie wykopów otwartych o ścianach pionowych obudowanych. 

Obudowa rozparta o deskowaniu pełnym 

• do górnego poziomu strefy kanałowej: otwarty o ścianach pionowych obudowany 

wykonany mechanicznie na odkład. 
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• w strefie kanałowej: do poziomu wyższego od rzędnej projektowanej o ok. 20 cm 

mechaniczny wąsko przestrzenny. 

• spód wykopu: ręcznie z wyrównaniem dna wykopu. 

 
 
2.4.5. Roboty sieciowe.   
 
Metody i zakres kontroli jakości. 
Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić, czy roboty 

pomocnicze i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i niniejszymi 

warunkami. 

Sprawdzeniu podlega: 

• wykonanie wykopu i podłoża, 

• zabezpieczenie przewodów i kabli napotykanych w obrębie wykopu, 

• stan deskowań wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy 

montażu, 

• kąty nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych, 

• wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin (nie rzadziej niż co ok. 20 m). 

Drabiny powinny mieć szczeble co 30-40 cm  i być przymocowane do odeskowań wykopów. 

 
Montaż przewodów. 
Przewody z tworzyw sztucznych montować przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C 

jednak z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, należy 

wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż ±5°C. 

Montaż przewodu za pomocą zgrzewania doczołowego poszczególnych odcinków rur ze sobą 

wykonywać na zewnątrz wykopu na podkładach drewnianych. 

Zgrzewać można ze sobą tylko rury należące do tej samej grupy wskaźnika szybkości 

płynięcia, i o tej samej średnicy i grubości ścianki. 

• rury należy ustawiać współosiowo. 

• końcówki łączonych rur powinny być dokładnie wyrównane tuż przed zgrzewaniem. 

• temperatura w czasie zgrzewania końców rur powinna zawierać się w granicach 2 10-220°C. 

• czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury powinien być możliwie krótki ze 

względu na dużą wrażliwość na utlenianie, 

• siła docisku podczas dogrzewania była bliska zeru, 

• siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu była utrzymywana na stałym 

poziomie.  
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Inne parametry zgrzewania takie jak: 

• siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni, 

• czas rozgrzewania, 

• czas zgrzewania i chłodzenia, powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta. 

Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy 

skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu i 

oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych 

odchyleń podanych przez producenta. 

W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości w wykonanym złączu należy je rozciąć i 

wykonać powtórnie. Wykonane połączenie należy pozostawić bez żadnych obciążeń ( próba 

szczelności, nawiercanie) na minimum 1 godzinę w celu ustabilizowania naprężeń 

wewnętrznych. 

Maksymalna długość montowanego odcinka nie powinna przekraczać 100 m.  

Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po 

przygotowaniu podłoża. Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku 

i spadków zgodnie z dokumentacją. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt 

z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu przez zagęszczenie 

po jego obu stronach. 

W pierwszym etapie rozmieszcza się przewód wzdłuż jednej ze ścian wykopu następnie 

wykonuje się kolejne złącza i układa przewód w wyrobionym podłożu, przygotowuje 

odpowiednio osypkę i ją ubija. 

Obsypka rurociągu z materiału ziarnistego (piasek, żwir) o ma 15% pozostałości na sicie 0,75 

mm. Zagęszczanie zasypki dokonywać warstwami o grubości 100 - 300 mm, aż do wysokości 

30 powyżej powierzchni rury. 

Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15 cm wolną przestrzenią po obu stronach połączenia, 

do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność przewodu. 

Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 

elementów (kawałki drewna, kamieni itp.). 

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno 

przekraczać 0,10 m,  a różnica rzędnych w żadnym punkcie przewodu nie powinna 

przekraczać ±0,05 m 

 
Montaż zasuw i węzłów. 
Zasuwy oraz wszelkiego rodzaju kształtki należy montować zgodnie z dokumentacja 

techniczną w trakcie budowy przewodu. 
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Elementy o średnicach do 160 mm można złożyć na powierzchni terenu i jako zmontowany 

węzeł z kształtkami przejściowymi opuszczać do wykopu. Zasuwy o dużych średnicach 

montować w wykopie. Każda zasuwa żeliwna powinna spoczywać na betonowym podłożu 

przed połączeniem z przewodami. Kaptur osłaniający połączenie przedłużki z wrzecionem 

powinien szczelnie przylegać do górnego kołnierza zasuwy. Rura ochronna powinna szczelnie 

przylegać do kapturz osłaniającego oraz wystawać ci najmniej 10 cm nad spód skrzynki 

ulicznej. 

Skrzynka uliczna powinna być ustawiona równo z powierzchnia drogi lub chodnika na 

podparciu z bloków betonowych lub cegły. Rura ochronna i przedłużenie wrzeciona powinny 

znajdować się w położeniu pionowym. 

Podstawowym połączeniem przewodów PE z elementami uzbrojenia są połączenia 

kołnierzowe ze zgrzewaną tuleją. Podstawowym połączeniem istniejących przewodów z 

elementami uzbrojenia są łączniki rurowe do połączeń rura- kołnierz z tolerancją średnicy i 

samokotwieniem. Połączenie kołnierzowe skręcić za pomocą śrub. Muszą być użyte 

wszystkie przewidziane w połączeniu śruby. Po skręceniu długość wystającego z nakrętki 

gwintu powinna być jednakowa i wynosić ok. l - 2 zwoje gwintu. Niedopuszczalne jest 

przesuniecie osi łączonych elementów. Należy stosować uszczelki z elastomeru. Średnice 

wewnętrzne uszczelek powinny być większe o 3 do 5 mm od wewnętrznej średnicy rury. 

Elementy uzbrojenia przewodu po zainstalowaniu powinny być oznaczone ze względu na ich 

lokalizację tabliczkami informacyjnymi. 

 
Roboty przeciskowe   
Przejścia rurociągu pod drogami publicznymi o nawierzchni ulepszonej (bitumicznej) należy 

wykonać metodą przecisku, możliwie prostopadle do osi drogi.  

Głębokość ułożenia odcinków przewodów pod drogami powinna wynosić co najmniej 1,5 m od 

nawierzchni do górnej tworzącej rury ochronnej - przeciskowej.  

Wprowadzenie rur kanalizacyjnych do rur przeciskowych należy dokonać na ślizgach 

typowych, tak by kielich rury nie opierał się o rurę osłonową. 

 

 
2.5.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
2.5.1. Program zapewnienia jakości (PZJ). 
 
     Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora 

nadzoru PZJ, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
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techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z PB, ST oraz 

poleceniami i ustaleniami inspektora.                                                                                 

 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

a) Część ogólną opisującą: 

– organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 

– bhp;                                                             

– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

robót; 

b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem; 

– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom; 

 
2.5.2. Zasady kontroli jakości robót 
 
     Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST  i 

normach. 

     W przypadku gdy nie zostały one tam określone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodne z PB. 

 
2.5.3. Badania i pomiary 
 
     Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i 

instrukcji. Przed  przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki 

przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru. 

 
2.5.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
 
     Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez 

Wykonawcę w PZJ, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
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podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 

raporty wykonawcy są nie wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
     W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, 

Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru 

poniesie Wykonawca. 

 

2.5.5. Atesty jakości materiałów i urządzeń  
 
     Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić 

do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 

warunkami podanymi w ST. 

     W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 

materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 

jej cechy. 

     Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia 

ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 

     Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na 

każde żądanie. 

 
2.6.  DOKUMENTY  BUDOWY 

2.6.1 Dziennik budowy 

     Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 

Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa 

na Wykonawcy. 

     Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. 

     Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokóły i inne dokumenty 
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będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz 

Inspektora. 

 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie 

- datę przyjęcia placu budowy                                                                          

- datę rozpoczęcia robót 

- uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania 

- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 

- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto 

je prowadził 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

                                                                            

     Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedstawiane Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika 

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

     Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

2.6.2. Księga obmiaru robót 

     Księga obmiaru robót jest dokumentem budowy. Za prowadzenie księgi obmiaru robót 

odpowiedzialny jest Wykonawca. 
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    Księga obmiaru robót stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego wykonania 

każdego z elementów robót i stanowi podstawę do zapłaty. Obmiary wykonanych robót 

prowadzi się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w ST. 

 

Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 

- numerem kolejnym karty 

- podstawą wyceny i opisem robót 

- ilość przedmiarową robót 

- datą obmiaru 

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 8.0. ST  

- ilością robót wykonanych od początku budowy 

 

     Księga obmiaru robót musi być przedstawiana do sprawdzenia Inspektorowi po wykonaniu 

robót, przed ich zakryciem jednak nie później niż na koniec okresu rozrachunkowego 

wynikającego z umowy. Fakt przedstawienia księgi obmiaru robót Inspektorowi do 

potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu robót Wykonawca uwidoczni wpisem do 

dziennika budowy. 

 

2.6.3. Dokumenty laboratoryjne 

     Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań Wykonawcy będą stanowić załącznik do protokółu odbioru.                                    

2.6.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 

- decyzja pozwolenia na budowę 

- protokół przekazania placu budowy 

- harmonogram budowy 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 

- protokóły odbioru robót 

- protokóły z narad i ustaleń 

- dowody przekazania materiałów z demontażu,  

- korespondencja na budowie 
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2.6.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
     Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

     Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie 

Inwestora.         

                                                 

2.7. OBMIAR ROBÓT 
 

2.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
     Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z PB i ST, 

w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.   

       Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od  obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg ustaleń inspektora na piśmie. 

     Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych 

płatności. 

 

 

2.7.2. Czas przeprowadzania obmiaru 
     Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy. 

 

2.7.3. Wykonywanie obmiaru robót 
    Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą  w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.  

     Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną 

skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar.  Wykonany obmiar robót zawierać 

będzie: 

- podstawę wyceny i opis robót 

- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego) 

- datę obmiaru 

- miejsce obmiaru przez podanie:  nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego 
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- obmiar robót (np. ziemnych) z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x 

szerokość x głębokość , a kanałów : długość =  wynik obmiaru 

- ilość robót wykonanych od początku budowy 

- dane osoby sporządzającej obmiar 

 
2.8.  ODBIÓR ROBÓT 
                                                                                  

2.8.1. Rodzaje odbiorów 
     Roboty odbiorowe, podlegają następującym etapom robót, dokonywanym przez 

Inspektora: 

- odbiorowi robót zanikających 

- odbiorowi częściowemu, elementów robót 

- odbiorowi końcowemu, ostatecznemu 

- odbiorowi pogwarancyjnemu 

 

2.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  i jakości 

wykony-wanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor. 

     Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie 

niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

 

2.8.3. Odbiór częściowy 
     Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor. 

     Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie 

niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

 
2.8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
     Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
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ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. 

     Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor 

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat 

kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawarty w pkt. 8.6 . W terminie 

siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie 

Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. 

Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w 

umowie. 

     Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

PB i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

     W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

     W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót  w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji i 

nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób, zwierząt i 

mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

 

2.8.5. Odbiór pogwarancyjny 
     Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad odbioru ostatecznego.                                             

                                 

2.8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 
     Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 

     Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 

zawierający: 

- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi 

- Dziennik budowy – oryginał i kopię 

- Obmiar robót 

- Dokumenty ustalające wartość końcową robót (kalkulację końcową, kosztorys końcowy) 
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- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

- Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń 

- Sprawozdania techniczne z prób ruchowych 

- Protokóły prób i badań 

- Protokóły odbioru robót zanikających 

- Rozliczenie z demontażu 

- Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym 

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora ( np. I n w e n t a r y z a c j  ę )                                           

     W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, 

wykonane i zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez 

komisję.                 

 
2.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

     Podstawą płatności jest cena za jednostkę obmiaru (cena jednostkowa) ustalona dla danej 

pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawcę przyjęta przez 

Inwestora w umowie.   

     Cena jednostkowa pozycji uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone w ST i PB. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- robociznę 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzęty na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 

budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji 

zaplecza, 

- zysk kalkulacyjny zawierający: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

które mogą wystąpić w czasie realizacji robót . 
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2.10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 

PN-8 l/B-03020 — „, Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia i 

projektowanie”. 

PN-88/B-06250 — „Beton zwykły”. 

PN-84/B-03264 - „ Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie”. 

PN-B-10736:1999 — „Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” 

PN-92/B-l 0735 — „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-921B-l0729 - „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

PN-87/B-0 1070 - „Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia” 

PN-87/H - „Włazy kanałowe. Klasa A” 

PN-64/H-74086 - „Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych” 

BN-86/897 l-08 - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

PN-B-10736: 1999 — „Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” 

PN-EN 124:2000 — „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 

jakością”. 

PN-EN 295-1:1999+A3:2002 — „Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci 

drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania (+zmiana A3)”. 

PN-EN 295-2:1999+A1:2002 — „Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci 

drenażowej i kanalizacyjnej. Sterowanie jakością i pobieranie próbek (+ zmiana Al)”. 

PN-BN 295-3:1999-ł — „Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 

kanalizacyjnej. Metody badań (+ zmiana A 1)”. 

PN-EN 295-4:2000+Apl:2002 — „Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci 

drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczące specjalnych kształtek, łączników i 

elementów zamiennych (+poprawka Ap1)”. 

PN-EN 295-6:2001 — „Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 

kanalizacyjnej. Wymagania dotyczące studzienek kanalizacyjnych”. 
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PN-EN 476:2001 — „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej”. 

PN-BN 752-1:2000 — „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje”.  

PN-BN 1610:2002 — „Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych”.  

PN-EN 1916— „Rury i kształtki betonowe, żelbetowe i z betonu sprężonego do kanalizacji”. 

PN-BN 877:2002(U) — „ Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji 

odprowadzenia wód z budynków. Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości”. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. COBRTI INSTAL. Warszawa 

2003r. 
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