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III. KARTA USTALE Ń FORMALNO – PRAWNYCH 

1. Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wyłączną własność 
MACIEJA KOLESI ŃSKIEGO właściciela PRACOWNI ARCHITEKTONICZNO – 
URBANISTYCZNEJ „ALMAPROJEKT” i mogą być stosowane wyłącznie do 
celu określonego umową zawartą pomiędzy właścicielem Pracowni 
„ALMAPROJEKT” i  Zamawiaj ącym . Powielanie lub/i udostępnianie rozwiązań 
osobom trzecim lub/i wykorzystanie opracowania do innych celów może 
nastąpić tylko na podstawie pisemnego zezwolenia Właściciela PRACOWNI 
ARCHITEKTONICZNO – URBANISTYCZNEJ „ALMAPROJEKT” ,  z 
zastrzeżeniem wszystkich skutków prawnych. 

2. Dokumentację opracowano stosownie do obowiązujących uzgodnień i 
warunków jego realizacji aktualnych w dniu oddania opracowania 
Zamawiaj ącemu . Realizacja opracowania po upływie 18  miesięcy od daty 
przekazania Zamawiaj ącemu  wymagać będzie aktualizacji przyjętych w  
opracowaniu uzgodnień i dostosowania przyjętych rozwiązań do wymagań 
aktualnych przepisów oraz do aktualnych warunków wykonawstwa i dostaw. 

 
3. Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu 

widzenia celu, któremu służy. 
 
4. Wszystkie nazwy materiałów, urz ądzeń oraz produktów okre ślone w 

dokumentacji zostały u żyte wył ącznie w celu uszczegółowienia 
wymaganych parametrów. Dopuszcza si ę zastosowanie innych materiałów, 
urządzeń oraz produktów, wyprodukowanych lub dostarczanych przez 
innych producentów lub dostawców, których parametry  nie s ą gorsze od 
okre ślonych w dokumentacji . 

 

   

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
REWITALIZACJA CENTRUM GMINY W MIEJSCOWO ŚCI MIECHÓW – CHARSZNICA 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁ ĄCZAMI W MIECHOWIE - CHARSZNICY  
 

AL
MA
PROJEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESI ŃSKI

 

             

4 

IV. OPIS TECHNICZNY 

Dział  1.0    OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE  

I. PREZENTACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

OGÓLNY PROGRAM PRAC 

PODZIAŁ NA DZIAŁY 

II. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA PRAC 

WARUNKI KONTRAKTU 

ZNAJOMOŚĆ ZAKRESU PRAC 

ZNAJOMOŚĆ LOKALIZACJI INWESTYCJI 

ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY 

ZAJĘCIE TERENU 

BHP 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

III. DOKUMENTY TECHNICZNE 

DOKUMENTY PODSTAWOWE 

DOKUMENTY KONTRAKTOWE 

IV. WYTYCZNE REALIZACJI PRAC 

WARUNKI WYKONANIA 

KONTROLA  

PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI 

REALIZACJA 

TOLERANCJE 

KOORDYNACJA Z INNYMI PRACAMI 

SPRZĘT 

TRANSPORT 

OBMIAR ROBÓT 

WARUNKI ODBIORU 

DOKUMENTY ODBIOROWE 

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

V. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
REWITALIZACJA CENTRUM GMINY W MIEJSCOWO ŚCI MIECHÓW – CHARSZNICA 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁ ĄCZAMI W MIECHOWIE - CHARSZNICY  
 

AL
MA
PROJEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESI ŃSKI

 

             

5 

I. PREZENTACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 
OGÓLNY PROGRAM PRAC  
 
Opracowanie niniejsze dotyczy realizacji REWITALIZACJI CENTRUM GMINY W 
MIEJSCOWOŚCI MIECHÓW – CHARSZNICA BUDOWA KANALIZACJI SANITARN EJ  
Z PRZYŁĄCZAMI W MIECHOWIE – CHARSZNICY. 
Zakres prac obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. 
  
 
PODZIAŁ NA DZIAŁY  
 
Prace przewidziane w niniejszym projekcie zostały podzielone na działy i rozdziały. Zakres 
poszczególnych specyfikacji umożliwia jasny podział zadań i robót w ramach procesu realizacji 
inwestycji, pełną koordynację działań jak również zawieranie dowolnego typu umów, z jednym 
lub wieloma wykonawcami. 
Pełny zakres specyfikacji obejmuje następujące działy: 
Dział 1 – Ogólne Warunki Techniczne 
Dział 2 – Kanalizacja sanitarna. 

 
 

II. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA PRAC 
 
 WARUNKI KONTRAKTU  
 
Wykonawcy poszczególnych prac działają na podstawie kontraktu - umowy z inwestorem lub 
generalnym wykonawcą. Warunki kontraktu muszą uwzględniać wszystkie wymogi techniczne 
określone w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. 
Z uwagi na wewnętrzną spójność i koordynację poszczególnych prac niemożliwe jest 
zmienianie przyjętych rozwiązań lub materiałów bez sprawdzenia wpływu tych zmian na całość 
realizacji obiektu. 
W przypadku zawierania kontraktów na poszczególne prace szczególnie ważna jest ich 
wzajemna koordynacja pod względem zakresu prac, wzajemnej zależności, kolejności realizacji 
itd. 
W przypadku niespójności pomiędzy ustaleniami kontraktu a dokumentacją projektową i 
specyfikacjami, pierwszeństwo mają zawsze ustalenia kontraktu, o ile nie mają wpływu na 
bezpieczeństwo realizacji i użytkowania obiektu oraz nie pozostają w sprzeczności z 
odpowiednimi normami i przepisami. 
Kontrakt na wykonanie poszczególnych prac powinien uwzględniać następujące elementy : 

� wymogi dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
poszczególnych prac 

� wymogi dodatkowe inwestora oraz kierownictwa budowy 
� wymóg przestrzegania harmonogramu ogólnego budowy oraz harmonogramów 

szczegółowych 
� wymogi wynikające z przestrzegania przepisów prawa i zasad sztuki budowlanej 
� wymogi wynikające z przepisów władz lokalnych oraz służb porządkowych 
� wymogi wykonania dokumentacji warsztatowej lub montażowej 
� wymóg wykonania dokumentacji powykonawczej 
� pokrycia ryzyka w trakcie wykonywania prac, niezależnie od ich pochodzenia 
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� koszty ewentualnego zatwierdzania przez właściwe urzędy 
� koszty badań materiałów, elementów budowlanych i sprzętu wynikających z 

ewentualnych wymogów lokalnych władz oraz wymogów inwestora  
� koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i zawodowej 
� koszty gwarancji i rękojmi 
� koszty ewentualnie należnych odszkodowań za wszelkiego rodzaju szkody 

spowodowane przez wykonawcę, jego pracowników i sprzęt oraz jego dostawców dobru 
lub osobom w trakcie wykonywania prac 

� koszty dostarczenia próbek materiałów do akceptacji przez projektanta lub kierownictwo 
budowy 

� koszty wynikające z konieczności przestrzegania przepisów bhp i ppoż na budowie 
 

 ZNAJOMOŚĆ ZAKRESU PRAC  
 
Wykonawcy poszczególnych rodzajów prac muszą dokładnie znać dokumentację projektową 
oraz stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac. 
W szczególności wykonawcy muszą zapoznać się z: 

� warunkami lokalnymi 
� warunkami gruntowymi 
� wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowiącymi dokumentację 

projektową, także wykonanymi przez innych wykonawców branżowych, które precyzują 
wymiary elementów przewidzianych do wzajemnej koordynacji wymiarowej i 
materiałowej 

�  stanem zaawansowania realizacji obiektu w celu zapewnienia właściwej koordynacji 
terminowej wykonania poszczególnych prac 

Wykonawcy poszczególnych prac mają obowiązek zweryfikowania dokumentów projektowych 
skierowanych do realizacji pod kątem  ich kompletności, prawidłowości i wzajemnej zgodności 
oraz pod kątem wymogów kontraktu z inwestorem. 
Wykonawcy powinni przed przystąpieniem do realizacji prac zweryfikować na miejscu 
prawidłowość przyjętych wymiarów podanych w dokumentacji projektowej, w celu 
uwzględnienia ewentualnych korekt. Jeśli poszczególne elementy nie mogą zostać wykonane 
zgodnie z założeniami, należy bezzwłocznie powiadomić projektanta, kierownictwo budowy i 
inwestora. 
W celu prawidłowego przygotowania do realizacji poszczególni wykonawcy powinni o ile to 
możliwe wykonać stosowną dokumentację warsztatową lub montażową. Dokumentacja ta 
podlega zatwierdzeniu przez projektanta lub kierownictwo budowy. 
Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacjach technicznych bez zgody projektanta i kierownictwa budowy. 
 
ZNAJOMOŚĆ LOKALIZACJI INWESTYCJI  
 
Wykonawcy poszczególnych prac przed przystąpieniem do ich wykonywania muszą zapoznać 
się szczegółowo z lokalizacją inwestycji. W szczególności należy zwrócić uwagę na : 

� granice dostępnego dla celów realizacji terenu, będącego we władaniu inwestora i 
przeznaczonego dla celów inwestycji 

� granice linii zabudowy obiektu realizowanego oraz wszelkich obiektów towarzyszących, 
także podziemnych 

� kolizje z istniejącym drzewostanem koniecznym do zachowania 
� kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu, nie podlegającym przebudowie lub likwidacji 
� wpływ wykonywanych prac na sąsiednie tereny, w szczególności ewentualne zakłócenia 

w funkcjonowaniu sąsiednich obiektów  
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Przystępując do realizacji inwestycji, wykonawca musi posiadać znajomość terenu, na którym 
będą prowadzone prace, znajomość sąsiadujących działek i obiektów publicznych, wyników 
badań gruntu, wszelkich istniejących konstrukcji, fundamentów, sieci, uwarunkowań 
specyficznych dla eksploatacji budynków. Wykonawca powinien uzyskać także wszelkie dane 
odnośnie wymogów służb miejskich w trakcie prowadzenia realizacji inwestycji.  
ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY  
 
Zagospodarowanie placu budowy pozostaje w gestii generalnego wykonawcy i musi być 
skoordynowane z projektem zagospodarowania terenu inwestycji, uwzględniającym wszystkie 
elementy zagospodarowania terenu, jak również elementy infrastruktury technicznej związanej 
z realizacją inwestycji. 
Projekt zagospodarowania placu budowy musi ponadto uwzględniać : 

� granice terenu dostępnego dla inwestycji 
� miejsce możliwego poboru wody i prądu dla celów prowadzenia budowy 
� granice ogrodzenia placu budowy 
� organizację ruchu i oznakowanie wjazdów na drogi publiczne 
� stanowisko mycia pojazdów wyjeżdżających na drogi publiczne 
� wymogi bhp oraz ppoż dotyczące organizacji placów budów, a w szczególności 

utrzymania porządku, czystości, bezpieczeństwa i ogólnego nadzoru zarówno na 
realizowanych obiektach jak i na składowiskach materiałów, otoczeniu budowy oraz 
drogach wewnętrznych 

� konieczność stworzenia projektu bhp uwzględniającego wszystkie wymogi stosownych 
przepisów 

� czytelne oznakowanie placu budowy umożliwiające łatwe poruszanie się po budowie 
osobom zainteresowanym oraz uniemożliwiające wstęp osobom trzecim 

 
  ZAJĘCIE TERENU 
 
Teren przeznaczony do zajęcia pod realizację obiektu został określony w projekcie 
zagospodarowania terenu. Przejmując teren, wykonawca musi posiadać dokładna znajomość 
terenu i wszelkich uwarunkowań odnoszących się do niego. 
Wszelkie uszkodzenia istniejących konstrukcji lub instalacji, obsunięcia lub zapadnięcia w 
gruncie będące wynikiem działań wykonawcy obciążają go w ramach jego odpowiedzialności, 
tak wobec inwestora jak i osób trzecich, z zastosowaniem stosownych przepisów prawa i musi 
on przedstawić wszelkie dowody posiadania ubezpieczeń obejmujących wyżej wymienione 
szkody. 
Nad wykonawcą ciąży w pełni obowiązek nadzoru nad placem budowy. Odpowiada on 
całkowicie i bezwarunkowo wobec inwestora, szczególnie wobec każdej sprawy wytoczonej 
przez osoby trzecie bądź z powodu robót, których wykonanie spowodowało szkody materialne 
lub cielesne, zakłóciło użytkowanie, bądź też wszelkie inne szkody, wraz z wynikającymi z nich 
konsekwencjami, niezależnie od ich przyczyn i rozległości. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek sprzątania ogólnego i końcowego, zarówno obiektu jak i 
terenu placu budowy. Po zakończeniu budowy do wykonawcy należy uprzątnięcie do stanu 
pierwotnego terenu wokół budynku, które były wykorzystywane do celów budowy, w tym 
miejsca do wytwarzania betonu, terenów składowania materiałów, wyjazdów na drogi publiczne 
w tym także usunięcia wszelkiego rodzaju odpadów budowlanych, bloków betonowych, 
kamieni, różnych składowisk jak również przywrócenie do stanu pierwotnego obiektów lub 
elementów zniszczonych podczas prowadzenia prac. 
Wykonawca dopełni wszelkich możliwych starań w celu utrzymania we właściwym stanie 
wykorzystywanych w trakcie budowy dróg publicznych i prywatnych, szczególnie dotyczy to 
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utrzymania i sprzątania dróg dojazdowych na budowę zabrudzonych przez pojazdy i maszyny 
budowlane. 
Wykonawca po zakończeniu budowy dokona demontażu ogrodzenia placu budowy, jak również 
elementów budowlanych tymczasowo wzniesionych na okres jej trwania.  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest 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 Inżyniera i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera 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. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
 
BHP 
 
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. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
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. 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
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W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) 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 : 
1)  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2)  środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a)  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b)  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c)  możliwością powstania pożaru. 

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. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
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III. DOKUMENTY TECHNICZNE 
 
DOKUMENTY PODSTAWOWE 
 
Podstawowymi dokumentami na budowie są : 

� kontrakt na realizacje prac 
� dokumentacja projektowa 
� specyfikacje techniczne wykonania i odbioru prac 
� dziennik budowy 
� dokumentacja wykonawcza 

W razie powstania w trakcie realizacji obiektu dodatkowej dokumentacji projektowej lub 
dokumentacji zamiennej, wykonanej przez wykonawcę lub projektanta, musi ona zostać 
zaakceptowana przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. 
 
DOKUMENTY KONTRAKTOWE  
 
Zakres  dokumentów kontraktowych określa inwestor. 
Wykonawca musi posiadać stały dostęp do pełnej dokumentacji projektowej. 
 
 

IV. WYTYCZNE REALIZACJI PRAC 
 

 WARUNKI WYKONANIA  
 

-   KONTROLA  
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inżyniera).  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadawalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
REWITALIZACJA CENTRUM GMINY W MIEJSCOWO ŚCI MIECHÓW – CHARSZNICA 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁ ĄCZAMI W MIECHOWIE - CHARSZNICY  
 

AL
MA
PROJEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESI ŃSKI

 

             

11 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, ze wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 
inspekcji. 
Inżynier 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, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i 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. 
 
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. 
Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

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

 
Raporty z bada ń 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
REWITALIZACJA CENTRUM GMINY W MIEJSCOWO ŚCI MIECHÓW – CHARSZNICA 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁ ĄCZAMI W MIECHOWIE - CHARSZNICY  
 

AL
MA
PROJEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESI ŃSKI

 

             

12 

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

 
Badania prowadzone przez In żyniera 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
Certyfikaty i deklaracje  
 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
* certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na postawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
 
*   deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
-  REALIZACJA 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inżynier, poprawione przez Wykonawcę 
na jego koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w 
ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera 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. 
 
tolerancje  
 
Dopuszczalne tolerancje wymiarowe są podane w stosownych specyfikacjach technicznych lub 
normach. Ponadto obowiązują tolerancje określone przez producentów i dostawców materiałów 
i elementów budowlanych. 
 
koordynacja z innymi pracami  
 
Wszelkie prace wykonywane przez wykonawców poszczególnych działów muszą być 
skoordynowane z innymi robotami wykonywanymi w ramach realizacji inwestycji. Oznacza to 
konieczność dokładnego zapoznania się z dokumentacją projektową poszczególnych 
wykonawców oraz ścisłego przestrzegania ustaleń koordynacyjnych i harmonogramów 
realizacji inwestycji. Wykonawcy poszczególnych działów powinni sporządzić harmonogramy 
szczegółowe i przekazać je kierownictwu budowy w celu sporządzenia harmonogramu 
całkowitego inwestycji. 
Załącznikami do harmonogramu szczegółowego powinny być wszelkie opisy oraz rysunki 
warsztatowe i wykonawcze sporządzone przez wykonawców i potwierdzone przez kierownictwo 
budowy. 
W szczególności ewentualne projekty warsztatowe muszą zawierać wytyczne dla innych 
działów, takie jak rozmieszczenie otworów, przepustów, sposób i wielkość przewidywanych 
obciążeń itp. Muszą być one sporządzone w terminie umożliwiającym ich sprawdzenie i 
skoordynowanie przed rozpoczęciem prac. 
Szczególnie dokładnie należy przeanalizować ewentualne rozwiązania wariantowe, 
zaproponowane przez wykonawcę, będące odstępstwem od rozwiązania przyjętego w 
dokumentacji projektowej i specyfikacjach. W takim przypadku należy przeanalizować wszelkie 
możliwe punkty kolizji z innymi działami lub pracami.  
 
sprz ęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub 
ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
transport  
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 -  OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 
Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów  
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 
jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST. 
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Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  

 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
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. 
 
Wagi i zasady wa żenia  
 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

 
Czas przeprowadzenia obmiaru  
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, 
którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 
WARUNKI ODBIORU  
 
-   DOKUMENTY ODBIOROWE  
 
Dokumenty odbiorowe muszą być zgodne z wymaganiami stawianymi przez prawo, przepisy 
oraz kontrakt . W szczególności muszą umożliwiać oddanie obiektu do użytkowania zgodnie z 
jego przeznaczeniem. 
Szczegółowy zakres dokumentów odbiorowych określony jest w kontrakcie – umowie, oraz w 
poszczególnych specyfikacjach technicznych. Dokumenty odbiorowe w szczególności muszą 
zawierać komplet atestów, certyfikatów i dopuszczeń do stosowania dla wszystkich materiałów 
budowlanych i elementów zastosowanych na budowie. 
-  DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 
 
Zgodnie z prawem wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. 
Powinna ona swoim zakresem odpowiadać podstawowej dokumentacji projektowej, z 
uwzględnieniem wszystkich zmian, odchyłek i różnic wprowadzonych w trakcie realizacji 
obiektu. 
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V. PODSTAWA OPRACOWANIA   

� Dokumentacja projektowa  
1. Projekt Budowlany – REWITALIZACJA CENTRUM GMINY W MIEJSCOWO ŚCI 
MIECHÓW – CHARSZNICA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  
Z PRZYŁĄCZAMI W MIECHOWIE – CHARSZNICY. 
 
2. Przedmiar robót – REWITALIZACJA CENTRUM GMINY W MIEJSCOWO ŚCI MIECHÓW – 
CHARSZNICA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  
Z PRZYŁĄCZAMI W MIECHOWIE – CHARSZNICY. 
 
 
 

� Ustawa z 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówie ń Publicznych (Dz.U. Nr 19 z 
2004r. poz. 177 z pozn. zm.),  

� Ustawa z 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz .U. Nr 156 z 2006r. poz 1118 z 
późniejszymi zmianami), 

� Rozporz ądzenie MI z dnia 2 lipca 2003r. w sprawie szczegóło wego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 z 2003 Poz 1133) , 

� Rozporz ądzenie MI z dnia 02.09.2004 roku w sprawie okre ślenia szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfika cji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonaln o – użytkowego (Dz.U. Nr 
202 z 2004r. poz. 2072), 

� Rozporz ądzenie MI z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre ślenia metod i podstaw 
sporz ądzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planow anych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowla nych okre ślonych w 
programie funkcjonalno – u żytkowym (Dz.U. Nr 130 z 2004r. poz. 1389) 

� Rozporz ądzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warun ków technicznych, 
jakim powinny odpowiada ć budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002r. po z. 
690 z późniejszymi zmianami) 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowl ano monta żowych 
� Polskie Normy 
� Normy Bran żowe 
� Aprobaty techniczne 
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2. KANALIZACJA SANITARNA 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem układu odwodnienia terenu, odprowadzenia ścieków oraz wykonanie drenażu.  
Specyfikacja obejmuje prace, które zostaną wykonane w ramach realizacji REWITALIZACJI 
CENTRUM GMINY W MIEJSCOWOŚCI MIECHÓW – CHARSZNICA BUDOWA 
KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁ ĄCZAMI W MIECHOWIE – CHARSZNICY. 
 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacje Techniczne (ST) są stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w p.1.1. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zgodnie z zakresem wg 
Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania 
Ogólne”. 
 
2.2. Rodzaje materiałów zastosowanych  
Materiałami zastosowanymi przy wykonywaniu odwodnienia terenu są:  

• rury drenarskie z otworami z PVC-U  
• materiały do zabezpieczenia styków rurek,  
• piasek, 
• rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej; 
• kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC  
• tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez ścianki betonowe studzienek) 

z PVC o średnicy, 200 mm; 
• beton klasy C20/25  
• taśmy Polyken kl. C – do izolacji wielowarstwowej rur stalowych wg DIN 30672 [30]; 
• pianka poliuretanowa do uszczelniania końców rur ochronnych; 
• pierścienie samouszczelniające do uszczelniania końców rur ochronnych; 
• piasek na podsypkę i obsypkę rur, 
• studzienki z rur PVC, 

• studzienki z kręgów betonowych, 
 
2.3. Rury kanalizacyjne  
Rury kielichowe klasy S np. firmy WAVIN do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PVC wg PN-85/C-89205 [18] i ISO 4435:1991 [28] o średnicy 200 mm,  łączone na uszczelki gumowe, 
które dostarcza producent rur; 
 
2.4. Studzienki kanalizacyjne  
Studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych D1000 i D1400 złożone są z następujących zasadniczych 
części: 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
REWITALIZACJA CENTRUM GMINY W MIEJSCOWO ŚCI MIECHÓW – CHARSZNICA 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁ ĄCZAMI W MIECHOWIE - CHARSZNICY  
 

AL
MA
PROJEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESI ŃSKI

 

             

18 

- komory roboczej, 
- komina włazowego, 

-dna studzienki,  
- włazy żeliwne – typ ciężki B-125, D-400 wg PN-H-74051-2:1994 

 

2.5. Składowanie 
2.7.1. Rury PVC 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, 
temperatura nie wyższa niż 40°C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać 
się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając 
przewietrzanie. 
Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury 
o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 
Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wy-
sokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku na 
kielichy rur, powodując ich deformację. 
Zabezpieczenia przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów 
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszko-
dzone odciąć, a końce rur sfazować. 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia itp.) powinny być składowane w sposób 
uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 
2.7.2. Kręgi 
Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym, wyrównanym, pod warunkiem, że 
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. 
Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
2.7.3. Włazy  
Składowanie włazów może odbywać się na odkrytych składowiskach, z dala od substancji działających 
korodująco. 
2.7.4. Kruszywo 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. 
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające 
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 
 
3. SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania Ogólne” 

 Sprzęt do wykonania s ączka podłu żnego 
Ułożenie rur drenarskich i kanalizacyjnych  należy wykonać ręcznie.  
 
4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania Ogólne” 

 Transport  
4.2.1. Rury 

Rury z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, można 
przewozić dowolnymi środkami transportu. Podczas załadunku i wyładunku rur nie należy rzucać.  
Złączki w workach i pudłach należy przewozić w sposób zabezpieczający je przed zgnieceniem. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z 
belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub 
łańcuchów. Gdy rury ładowane są teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej 
średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne”. 
Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe 
wymagania: 

• przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 
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• przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza –5°C do +30°C, przy czym powinna być 
zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość 
tworzywa,  

• na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o 
szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur,  

• wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, 
• rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod 

łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 
• przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 
• przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 m. 

Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla 
rur z PVC. 

4.2.2. Kręgi 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania. 
W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego 
należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz 
cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. 
Podnoszenie i opuszczenie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.2.3. Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Włazy należy podczas 
transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być 
przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 sztuk i łączyć taśmą 
stalową. 

4.2.4. Wpusty żeliwne 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie, i zabezpieczyć przed możliwością przesu-
wania się podczas transportu. Jednostki ładunkowe należy układać w warstwach w zależności od środka 
transportu i wytrzymałości palety. Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwić użycie sprzętu mecha-
nicznego do rozładunku. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 

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

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

uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury, z wyłączeniem odcinków połączenia 
rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować 
odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. 
Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 
wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu 
należy właściwie przygotować rury z PVC, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, 
takie jak: 

• przycinanie rur, 
• ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod kątem 
15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była 
nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym 
zaznaczyć głębokość złącza. 
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Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie 
wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do 
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy 
średnicach powyżej 90 mm używać należy wciskarek. 
Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy 
wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 
Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych odcinków rur o średnicy 630 mm za pomocą 
nasuwki z pierścieniem gumowym. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby koniec bosy rury posiadał 
oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez producenta. 
Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu 
zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 

 
5.8. Studzienki  
Studzienki należy wykonać w konstrukcji mieszanej monolityczno-prefabrykowanej zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i wymaganiami normy PN-92/8-10729 [5]. 
Elementy prefabrykowane, zależnie od ciężaru, można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu 
montażowego. Przy montażu elementów należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt, 
wykorzystując oznaczenia montażowe (linie) znajdujące się na wyżej wymienionych elementach. 
Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanałów deszczowych. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
 
6.2. Kontrola wst ępna przed wykonaniem s ączka podłu żnego 
 
 
6.2.1. Rury PCV, studzienki 
 
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. Wyniki przeprowadzonych badań 
należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wyma-
ganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. Kontrola jakości robót powin-
na obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją Projektową, badania wykopów otwartych, 
podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na 
podłożu, szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenia przewodu i studzienek przed 
korozją, wykonania wylotów, separatorów. 

• Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź 
wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie 
oględzin i pomiarów. 

• Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia 
wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, 
a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów. 

• Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi nienaruszalny 
rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami 
w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480 [1]. W przypadku 
niezgodności z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej należy przeprowadzić dodatkowe 
badania wg PN-81/B-03020 [2] rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę w 
Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji Inżyniera. 

• Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do 
powierzchni terenu. 

• Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem kanału, 
zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy 
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wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m. 
• Badania nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12 

[23], wilgotności zagęszczonego gruntu. 
• Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym 

grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża z 
dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i 
głębokość ułożenia podłoża. 

• Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość 
wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub 
warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez 
odpowiednie badania specjalistyczne. 

• Badania w zakresie przewodu, korytek odpływowych do liniowego odwodnienia, studzienek, separatorów 
obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy 
(z dokładnością 1 cm), badanie ułożenia przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur 
i prefabrykatów. Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur 
na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić 
przez oględziny zewnętrzne. 

• Badania szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka kanału wraz ze 
studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby należy 
prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich 
nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i 
przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 

• Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz ze 
studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności należy 
prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w 
kinecie poszczególnych studzienek. 

• Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozją należy wykonać od zewnątrz po próbie 
szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie szczelności na infiltrację. 
Izolację powierzchniową przewodu i studzienek należy sprawdzić przez opukanie młotkiem drewnianym, 
natomiast wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolację studzienek przez oględziny zewnętrzne. 
 
 
6.3. Kontrola w czasie wykonywania  
W czasie wykonywania należy zbadać: 

• zgodność wykonywania kanalizacji z dokumentacją projektową (lokalizację, wymiary), 
• zachowanie dopuszczalnych odchyłek wykonania, 
• poprawność ułożenia rurociągu, 
• prawidłowość wykonania zasypki, 
 

7.0. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest 1 metr (m) rury, dla każdego typu, średnicy. 

8.0. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej. 

 
8.1. Zakres 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

• sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem 
wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, 

• przydatności podłoża naturalnego  
• warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
• zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 
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• podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości 
ułożenia, 

• jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, 
ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi; 

• ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym; 
• długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów; 
• materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 
• izolacji przewodów i studzienek. 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych 
materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt 
6.0. 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość między 
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do 
Dziennika Budowy. 

 
8.2. Przy odbiorze ko ńcowym nale ży sprawdzi ć: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej; 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 
• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia; 
• protokoły badań szczelności całego przewodu kanalizacji. 

9.0. Podstawa płatno ści 
Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej. 

9.1 Cena wykonania jednego metra kanalizacji obejmuje: 
• roboty pomiarowe, przygotowawcze 
• wytyczenie trasy kanalizacji; 
• dostarczenie materiałów; 
• wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu; zabezpieczenie urządzeń 

w wykopie i nad wykopem; 
• odwodnienie wykopu; 
• przygotowanie podłoża; 
• ułożenie rur kanałowych; 
• wykonanie studzienek; 
• badania szczelności kanałów; 
• wykonanie izolacji rur, studzienek; 
• zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie ze Specyfikacją Techniczną; 
• transport nadmiaru urobku; 
• regulacja włazów istniejących studzienek do proj. niwelety drogi; 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 
• przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji 

Technicznej; 
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów kanalizacji 

deszczowej. 
 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
  1. PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie według 

własności fizyczno-mechanicznych 
  2. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy  i określenia 
  3. PN-B-02480 Grunty  budowlane.  Określenia, symbole,  podział i opis gruntów 
  4. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
  5. PN-B-04100 Materiały kamienne. Badanie gęstości pozornej, gęstości, porowatości i 
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szczelności 
  6. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą 
  7. PN-B-04102 Materiały  kamienne.  Oznaczenie  mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 
  8. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie  wytrzymałości  na ściskanie 
  9. PN-B-04111 Materiały kamienne.  Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 

10. PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości kamienia na uderzenie 
(zwięzłości) 

11. PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania własności fizycznych. Oznaczanie 
wskaźnika wodoprzepuszczalności 

12. PN-B-06250 Beton zwykły 
13. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
14. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
16. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową 
17. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i 

badania 
18. PN-B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec 
19. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
20. PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie 
21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
23. PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
24. PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco 
25. PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
26. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
27. BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
28. BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokociśnieniowego 
29. BN-70/6716-02 Materiały kamienne. Kamień łamany 
30. BN-78/6741-07 Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport 
31. BN-67/6744-08 Rury betonowe 

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

odbiorze. 
33. PN-92/b-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 

 
 

  


