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1 CZĘŚĆ OGÓLNA – ST 00 
1.1. WSTĘP 

1.1.1. Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 
Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczęcią, organu wydającego, 
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót, rejestrowania dokonanych odbiorów, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcą i Projektantem. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości. 
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, 
której obowiązki  reguluje Ustawa Prawo Budowlane.. 
Materiały - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z    
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru, 
Wyceniony Przedmiar Robót - Przedmiar Robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący cześć 
jego Oferty 
Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi wymaganiami. 
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi 
wymaganiami lub określoną normą. 
Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę. 
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a 
także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych i 
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespól czynności zmierzających 
do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych 
podłoża gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium. 
Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. U. 
1340 z 16.12.2002r) 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 
Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego jakie mają spełniać roboty budowlane. 
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Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 
(EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji. 
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości 
w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 
dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu, 
a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych. Odbiorem częściowym 
nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do 
użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako 
„odbiór końcowy". 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 
końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu 
budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną 
przez Inwestora, ale nie będącą Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru 
dokonuje się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakończenia robót budowlanych, 
łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów 
przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego 
dokumentacji powykonawczej. 
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej Zgodnie z postanowieniami 
Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 
20.12.2003r Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji 
CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE. tzn. od 1.05.2004r 
Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancjami nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje  
lokalizacje, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robot 

1.2. WYMAGANIA OGÓLNE 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty wyspecyfikowane w 
Umowie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) 
konieczne do wykonania Robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań 
prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za 
wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe. 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych 
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako 
obszary robocze. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio 
rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu 
Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. 
Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz techniczno-
technologicznych przy wykonaniu Robót objętych Umową. 

1.2.1. Podstawa wykonania Robót objętych Umową 

Podstawą wykonania Robót objętych Umową jest: 
1. Umowa z załącznikami, 
2. Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne. 

1.2.2. Zgodność Robót  z  SIWZ  i Dokumentami Wykonawcy 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w Umowie. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W 
przypadku rozbieżności pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową. 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.  

1.2.3. Zapoznanie  Podwykonawców  z treścią Wymagań Zamawiającego 

Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał wszystkie 
niezbędne części niniejszej STWiOR. 

1.2.4. Błędy i opuszczenia 

ST nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy 
wykonywaniu Dokumentów Wykonawcy i Robót wchodzących w zakres Umowy. Wykonawca nie 
może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w STWiOR, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub 
interpretacji. 

1.2.5. Stosowanie przepisów prawa i norm 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 
realizacji i ukończenia Robót.  Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego warunki 
wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć Roboty objęte Umową. Jako obowiązujące będą prawa 
aktualne na dzień Przejęcia Robót przez Zamawiającego. 
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W różnych miejscach STWiOR podane są odnośniki do norm zharmonizowanych oraz Polskich 
Norm. Normy te winny być traktowane jako integralna część STWiOR i czytane w połączeniu z 
dokumentacją, w której są wymienione. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm zharmonizowanych oraz krajowych, 
które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Umową i do stosowania ich postanowień 
na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i 
wymaganiami tych norm. 
W razie potrzeby Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni 
ten fakt przed Inspektorem Nadzoru i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Inspektora 
Nadzoru. Szczegółowa lista norm jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym 
(http://www.pkn.com.pl). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub rozwiązań. 

1.2.6. Zaplecze wykonawcy 

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., wymogów 
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  
Woda 
Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na terenie 
budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze umowę 
na dostarczanie wody. Koszt wody zużytej przez Wykonawcę oraz odprowadzenia ścieków ponosi 
Wykonawca. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza, za zgodą i na 
warunkach zarządzającego „źródłem” poboru tej wody. Przyłącza będą wykonane w sposób 
właściwy oraz będą utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez cały okres ich 
używania. Przyłącza zostaną usunięte z zakończeniem Robót, a wszelkie zmiany przywrócone do 
stanu pierwotnego. 
Zasilanie elektryczne 
Wykonawca ustali punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych. Wykonawca w swoim 
imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze umowę przyłączeniową na dostarczanie 
energii. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza . 
W przypadku, kiedy Wykonawca będzie korzystał z energii elektrycznej, jest on zobowiązany 
ponieść koszty podłączenia do istniejących przewodów głównych, przewodów instalacji elektrycznej 
w budynkach, etc. a także dostarczyć mierniki zużycia i spełnić inne wymagania wynikające z 
umowy przyłączeniowej. Wykonawca za zużytą energię elektryczną zostanie obciążony zgodnie z 
warunkami umowy przyłączeniowej. 
Wykonawca ma dokonać wszelkich opłat za zużytą energię elektryczną jak również usunąć 
instalację i wyrównać wszelkie szkody po zakończeniu Robót.  

1.3. MATERIAŁY 

1.3.1. Wstęp 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych 
w realizacji Robót objętych Umową podano w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji 
Projektowej. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 



„TWISTER” Sławomir Majewski  16-070 Choroszcz, ul. 3 Maja 39 

NIP:542-114-55-43  tel. 604 502 997; e-mail: twister.sm@hotmail.com 

 

 
 

 8

Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 
materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały 
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz 
wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 

1.3.2. Źródła uzyskiwania Materiałów 

Co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem jakichkolwiek 
Materiałów i Urządzeń przeznaczonych do realizacji Robót. Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru do zatwierdzenia informacje dotyczące ich pochodzenia, odpowiednie świadectwa, atesty, 
certyfikaty,  świadectwa badań laboratoryjnych i próbki, zgodnie z wymaganiami. 
Zatwierdzenie partii Materiałów, Urządzeń z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia wszystkich Materiałów z tego źródła. 

1.3.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, 
w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

1.3.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

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

1.3.5. Przechowywanie i składowanie Materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 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. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru 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. 

1.5. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 
terminie przewidzianym Umową. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

1.6. WYKONANIE ROBÓT 

1.6.1. Bezpieczeństwo obiektów w zakresie obciążeń 

Obiekty i Urządzenia z nimi związane powinny być wykonywane w taki sposób, aby obciążenia 
mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 

Zniszczenia całości lub części obiektów, 
Przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 
Uszkodzenia części obiektów, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku 
znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 
Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie: stanów 
granicznych nośności i  stanów granicznych użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej 
konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych. 
Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada 
Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. 
Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować 
zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do 
użytkowania. 

1.6.2. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

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. 

1.6.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z 
postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r., z 
późniejszymi zmianami) w przypadku konieczności złożenia na odkład nieprzydatnego gruntu. 
Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą pozwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie 
koszta związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad).  
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

1. Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
2. 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:  

a) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,  

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
• możliwością powstania pożaru. 
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1.6.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, takie jak ploty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały. 
Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe - całodobowe warunki widoczności urządzeń 
zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem. 

1.6.5. Tablice informacyjne 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru: 

- Tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica będzie 
podawała podstawowe informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy 
informacyjnej jest uwzględniony w Cenie Kontraktowej. Tablica informacyjna będzie 
utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie. 

1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa 

1. Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 

oraz w maszynach i sprzęcie Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. 

3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz 
będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pożarem wywołanym w 
efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.6.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca jest zobowiązany wykonać instrukcję bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w oparciu o 
informację o przedsięwzięciu sporządzoną na etapie projektu budowlanego. 
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. 
Roboty należy wykonywać w suchym i zabezpieczonym wykopie. Wzdłuż całego odcinka Robót, na 
którym występują wykopy, obustronnie na zewnątrz szalunków winny być rozmieszczone barierki 
ochronne. Od zmierzchu do świtu należy wykop oświetlić. Robotnicy zatrudnieni do poszczególnych 
rodzajów Robót winni być zapoznani z branżowymi przepisami BHP. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania Robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401, 2003 r.), 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów Robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.). 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania 
Robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 
rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

• warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 
budowlanych, 

• utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 
• sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 
• przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i 

czystości, 
• organizacji pracy na budowie, 
• sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.6.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej oraz/lub prywatnej. 

2. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy - uszkodzoną 
własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia. 

3. W przepadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną. 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty 
do czasu otrzymania dalszej decyzji. 

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne i 
naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje 
wszelkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w 
możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym w programie 
Robót. Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót. 

5. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 4 powyżej i 
że planując swoje Roboty uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z tym roboty 
wymienione w pkt. 4 powyżej, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed   
podpisaniem Umowy, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji przedmiotu 
umowy. 

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i/lub urządzeń 
podziemnych lub nadziemnych. Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie 
odpowiednia, instytucję użytkującą lub będącą właścicielem tych instalacji i/lub urządzeń, a 
także Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu  powstałej  awarii 
z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych nie 
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez 
Zamawiającego/Inwestora i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte 
na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża 
Wykonawcę. 
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1.6.9. Zatrudnieni pracownicy 

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać kasków oraz 
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Ubrania robocze winny 
być wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich obowiązków.  

Goście lub wizytujący muszą posiadać środki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, 
okulary, fartuchy buty w zależności od stopnia ewentualnego zagrożenia. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za kontrolę wprowadzenia niniejszych wytycznych. Inspektor ma prawo zwrócić 
uwagę Wykonawcy na konieczność dochowania w/w warunków. Ma również prawo do odsunięcia 
od Robót pracowników nie spełniających w/w warunków do momentu ich spełnienia. 

1.6.10. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Przejęcia przez Zamawiającego.  
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

1.6.11. Ochrona Robót przed wpływem warunków atmosferycznych 

Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 

1.6.12. Przebudowa urządzeń kolidujących 

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z 
użytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich 
przebudowy i budowy. 
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robót lub na skutek 
zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robót Wykonawca na swój 
koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia, w 
najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do 
usuwania w/w uszkodzeń nie może nastąpić później niż wciągu 4 godzin od ich wystąpienia. 

1.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1.7.1. Zasady kontroli jakości 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
materiałów. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z Umową. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Dokumentacji Projektowej, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

1.7.2. Badania i pomiary 

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



„TWISTER” Sławomir Majewski  16-070 Choroszcz, ul. 3 Maja 39 

NIP:542-114-55-43  tel. 604 502 997; e-mail: twister.sm@hotmail.com 

 

 
 

 13

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

1.7.3. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań. 

1.7.4. Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia 
materiały posiadające deklaracje zgodności z normą lub aprobaty techniczne, stwierdzające ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 
W przypadku materiałów, dla których deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne są wymagane 
wg Warunków Umowy, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać w/w dokumenty. 

1.7.5. Próby 

Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną 
sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą materiały oraz wykwalifikowany i 
doświadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Umowie Prób. Koszty 
wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny 
być uwzględnione w cenie Umowy. 

1.7.6. Próby końcowe 

Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały: 
• próby przedodbiorowe, 
• próby odbiorowe, 

1.7.7. Dokumentacja eksploatacyjna 

Wykonawca nie później niż 30 dni przed zakończeniem robót przekaże Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji dokumentację powykonawczą, instrukcje eksploatacji oraz pozostałą dokumentację 
niezbędną do przekazania do eksploatacji i użytkowania. 
Przygotowane instrukcje obsługi powinny objaśniać  procedury przygotowania, dobierania nastaw i 
uruchamiania wszystkich Urządzeń. 

1.7.8. Dokumenty Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, w porządku chronologicznym. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
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Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 

Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
Daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu, 
Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów Robót, 
Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

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

Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
papierowej. 
Winny one być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 

Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
Protokoły przekazania Terenu Budowy, 
Umowy cywilno-prawne, 
Protokoły odbioru Robót, 
Protokoły z narad i ustaleń, 
Korespondencję na budowie. 

 

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

1.8. PRZEJECIE ROBÓT 

1.8.1. Ogólne procedury przejęcia robót 

Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inspektora Nadzoru i pod jego nadzorem, 
sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez 
Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych. 

1.8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia Inspektor Nadzoru winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru. 
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Odbioru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z 
Dokumentację Projektową i Specyfikacjami Technicznymi i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 
Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu przez Inspektora Nadzoru. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia 
Wykonawcy od zobowiązań określonych Umową. 

1.8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. 

1.8.4. Warunki Przejęcia Robót 

Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 
1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu. 
2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

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

3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przekazania koniecznych 
dokumentów. 

4. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót zgodnie z Umową. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 
Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

1.8.5. Dokumenty Przejęcia Robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Oryginał Dziennika Budowy, 
2. Oświadczenie kierownika budowy: 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 
korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

3. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych,  
4. Inwentaryzację geodezyjną Obiektów, 
5. Dokumentacja powykonawcza, 
6. Uzgodnienia technologiczne, 
7. Protokoły badań i sprawdzeń, 
8. Deklaracje zgodności, atesty oznakowania CE lub B, 
9. Sprawozdanie techniczne, 

1.9. PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie 
dokumentów przetargowych  i podana w Umowie. 
Cena ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie przedmiotu Zamówienia. 
 
 



„TWISTER” Sławomir Majewski  16-070 Choroszcz, ul. 3 Maja 39 

NIP:542-114-55-43  tel. 604 502 997; e-mail: twister.sm@hotmail.com 

 

 
 

 16

1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Akty prawne - ustawy 

Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane Jednolity tekst  Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016) z 
późniejszymi zmianami. 

Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 9, poz. 177) 
Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881) 
Ustawa z dnia 25.08.1991 r o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r Nr 147, 

poz. 1229) 
Ustawa z dnia 21.12.2000 r o dozorze technicznym (Dz. U. z 2003 r Nr  122, poz. 1321 z 

późniejszymi zmianami) 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz  U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi 

zmianami) 
Ustawa z dnia 30.08.2002 r o systemie oceny zgodności (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr 204, poz. 

2087).  
 

Akty prawne - rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 
1779)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 
formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy 
organ obowiązkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 
2041) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórek, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042) 

 

Inne dokumenty 
BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa 2001 r 
Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004 r 
Poradnik techniczny inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-

Organizacyjnego PZITB Oddział Warszawski 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady Warszawa 1989-1990 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej 

Warszawa 2003 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 2001 r 
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2 ROBOTY ZIEMNE – ST 01 
2.1. WSTĘP 

2.1.1. Zakres Robót  

Zakres prac realizowanych w ramach Umowy obejmuje wykonanie robót ziemnych wg 
Dokumentacji Projektowej. 

2.1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,  
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 Specyfikacji Technicznej. 
Ponadto: 
budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 
podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 
zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 
ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub wykonania 
zasypów lub wywieziona na składowisko i utylizacja  
wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych, 
wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyzna-
czonych w osi nasypu lub wykopu. 
grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 
wytrzymałość na ściskanie RC ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi 
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty. 
odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 
przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 
utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadów (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu) 
składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi roślinnej 
z wykopów, pozyskania i koszt utrzymania obciąża wykonawcę, 
plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie 
wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 
m 
kategoria gruntu - podział gruntów na kategorie oraz ich charakterystykę określa norma BN-
72/8932-01  
wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg 
wzoru: 
ls=ρd/ρds 
Gdzie: 

ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, 
(Mg/m3), 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 
(Mg/m3). 
 

Wskaźnik różnoziarnistości -  wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 
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U=d60/d10 
gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),  
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
 

Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
wg wzoru: 

I0= E2/E1 
gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205:1998, 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205:1998, 

2.2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.3. 
Grunty i materiały nieprzydatne do zasypywania wykopów powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których 
czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
Materiałami stosowanymi do wykonania Robót ziemnych  są: 

• grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie rurociągów, 
fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu, 

• grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą Robót na obsypanie rurociągów, 
fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu, 

• grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy Robót na ewentualną wymianę gruntu 
oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypkę, zasypkę i nasypy), 

• ziemia urodzajna (humus). 

2.3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4 Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych Robót. Sprzęt używany do realizacji 
robót powinien być zgodny z ustaleniami PZJ oraz Projektu Organizacji Robót, który uzyskał 
akceptację Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu takiego, jak: 

• żurawie budowlane samochodowe, 
• koparki, 
• spycharki kołowe lub gąsienicowe, 
• sprzęt do zagęszczania gruntu, 
• wciągarka ręczna, mechaniczna, 
• samochód skrzyniowy, 
• samochód samowyładowczy. 

Wykorzystanie sprzętu do robót ziemnych: 
odspajanie i wydobywanie gruntu: koparki, ładowarki, itp. 
jednoczesne wydobywanie i przemieszczanie gruntów: koparko-spycharki, 
transport mas ziemnych: samochody samowyładowcze, 
zagęszczanie gruntu: ubijaki, płyty wibracyjne, itp., 
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W przypadku wystąpienia wód gruntowych: 
• igłofiltry, 
• pompa do odwadniania wykopów, 
• agregaty pompowe, 
• agregat prądotwórczy. 

2.4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5 Specyfikacji Technicznej. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzętu 
budowlanego i urządzeń, należy wykorzystywać samochody skrzyniowe i samowyładowcze. Użyte 
środki transportu muszą być sprawne technicznie. 
Urobek należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i 
dojazdów do terenu objętych robotami Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

2.5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w punkcie 1.6 Specyfikacji Technicznej. 

2.5.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowanymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 
sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 
gruntowo-wodnych w nawiązaniu do przeprowadzonych przez Wykonawcę badań geologicznych. 
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowo-wodnych od uwidocznionych w 
Dokumentacji Projektowej Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz 
wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo 
robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inżynier na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez 
Wykonawcę opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia 
ewentualnych zmian projektowych. 

2.5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem Robót związanych z ułożeniem należy przygotować teren pod realizację zadania 
inwestycyjnego. Teren należy oczyścić poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i 
krzewów, wykonanie Robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie 
ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, 
urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych, 
W czasie prowadzenia robót ziemnych wykopy należy zabezpieczyć barierkami zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli 
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien być 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

2.5.3.  Prace geodezyjne 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania robót ziemnych należy wykonywać pomiary 
geodezyjne.  
Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między innymi: 

• wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej 
osnowy realizacyjnej, 

• wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych, takich 
jak osie, obrysy, krawędzie, 
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• wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości 
reperów wysokościowych, 

• wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów 
zakończonych 

Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządza powykonawczą dokumentację 
geodezyjną obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z 
podaniem stosownych dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej 
ze sprawozdaniem technicznym należy przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej prowadzonego przez właściwe urzędy. 

2.5.4. Zdjęcie warstwy humusu 

Zdjęcie warstwy humusu wykonać należy mechanicznie lub ręcznie. Humus przeznaczony do 
zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować koparką na środki transportu (bez 
zanieczyszczeń).  Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, 
wywrotkami z zabezpieczeniem ładunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiającym.  
Humus należy składować w hałdach nie wyższych niż 2 m. 
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z zatwierdzonymi Dokumentami 
Wykonawcy  w zakresie: 

powierzchni zdjęcia humusu, 
grubości zdjętej warstwy humusu, 
prawidłowości spryzmowania humusu. 

Ziemia naturalna powinna być zdjęta przed rozpoczęciem Robót. 

2.5.5. Odspojenie i odkład urobku 

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do 
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie z 
ustaleniami zatwierdzonych Dokumentów Wykonawcy. 
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 
1,0 m od krawędzi klina odłamu. 

2.5.6. Umocnienie wykopów 

Pale szalunkowe i wypraski 
Umocnienie wykopów obejmuje: 

• Doniesienie materiałów i przygotowanie elementów obudowy z przycięciem materiałów do 
potrzebnych wymiarów. 

• Wyrównanie ścian wykopu. 
• Obudowa ścian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami. 
• Przykrycie wykopu balami. 
• Rozbiórka szalowania i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu. 
• Odniesienie materiałów z rozbiórki, posegregowanie i oczyszczenie. 

 
Ścianki szczelne 
Zasady wykonywania ścianek szczelnych: 

• Brusy do wbijania należy łączyć w pary. Zamki brusów powinny być dokładnie oczyszczane 
i posmarowane towotem lub innym tłuszczem mineralnym, 

• Sztukowanie elementów jest dopuszczalne spawami czołowymi tak rozmieszczonymi, aby 
spawy sąsiednich brusów były przesunięte w stosunku do siebie, co najmniej o dwie 
szerokości brusa. Nakładki powinny być stosowane, gdy istnieje obawa pękania spawu 
czołowego przy wbijaniu, 
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• Elementy kierujące, służące do umocowania kleszczy dla ścian, powinny być wykonane w 
postaci pali o średnicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach ścianach w odstępach nie 
mniejszych od 20 m, 

• Kleszcze należy zakładać w dwu poziomach o różnicy rzędnych, co najmniej 3,0  dla ścian o 
wysokości ponad 10 m lub w jednym poziomie dla ścian niższych. Kleszcze założone na pale 
kierujące powinny być ściągnięte śrubami o średnicy 20 - 25 mm i rozparte podkładami 
drewnianymi, 

• Elementy powinny być ustawione dokładnie pionowo, a zamki powinny tworzyć linię 
pokrywającą się z osią ścian lub być równoległą do niej. 

• Elementy ściany powinny być wbijane na całej długości ustawionej ściany stopniowo w kilku 
nawrotach kafara posuwającego się po torze ułożonym wzdłuż ściany. Wbijanie wykonuje 
się elementami złożonymi z dwu brusów. Dopuszcza się kolejne wbijanie elementów na 
żądane głębokości. W celu zabezpieczenia zamków przed zapełnieniem gruntem należy 
stosować na dolnym końcu zamka sworznie metalowe lub korki drewniane. Górny koniec 
brusów powinien być chroniony głowicą ochronną. 

• Przy napotkaniu przeszkód (pnie, kamienie, itp.) należy zastosować środki dla ich pokonania 
lub wprowadzić zmiany w wykonaniu ściany w stosunku do zatwierdzonego projektu. 

• Odchylenia brusa od pionu w płaszczyźnie i z płaszczyzny ściany nie ogranicza się pod 
warunkiem stosowania niezbędnej liczby brusów klinowych i niewystąpienia rozerwania 
zamków, 

• Środki naprawy miejscowych nieszczelności ścian. Konieczność stosowania środków 
naprawy źle wbitych ścian musi być stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad 
oraz ewentualną potrzebę wykonania projektu naprawy ścianki szczelnej, udzielając 
wskazówek projektantowi, co do sposobu naprawy budowli. 

• Dokumentacja wykonanych robót: dzienny raport wbijania pali i brusów, stanowiący 
podstawę do prowadzenia książki obmiarów, powinien zawierać co najmniej niżej 
wymienione dane: 
- data, 
- odcinek ściany, 
- numery pali i brusów, kleszcze (pojedyncze, podwójne), 
- odchylenie, deformacja, ucięcia, 
- położenie końcowe dolnej krawędzi elementu, 
- napotkane przeszkody (rodzaj, głębokość, sposób przejścia lub wstrzymanie wbijania). 

2.5.7. Odkład 

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz 
innych ustaw (Dz. U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o 
wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych 
ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 2001 r.), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) grunt pozostały po wbudowaniu zostać 
wywieziony przez Wykonawcę.   

2.5.8. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 
hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 

• wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne 
ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem 
ludzi, 
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• zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 
gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub 
drobnego żwiru), 

• zawiadomić Inspektora Nadzoru, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić 
środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

2.5.9. Humusowanie 

W miejscach wykonania trawników należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej. W miarę możliwości 
należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego Robót i złożoną na odkładzie. W 
przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. Koszty zakupu humusu ponosi 
Wykonawca. 
Przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, zawartość 
mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). 
Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe. 

2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.7 Specyfikacji Technicznej. 
Sprawdzenie wykonywania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszym PFU oraz zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. W czasie kontroli 
należy zwrócić szczególną uwagę na: 

• zgodność wykonywania robót z dokumentacją, 
• prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 
• przygotowanie terenu, 
• zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
• rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
• dokładność wykonania wykopów, 
• zagęszczanie zasypanego wykopu. 

Ocena poszczególnych etapów robót powinna być potwierdzana wpisem do Dziennika Budowy. 

2.7. PRZEJĘCIE ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.8 Specyfikacji Technicznej.  

2.8. PŁATNOŚCI 
Zasady płatności podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej. 
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3 SIECI WODOCIĄGOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH – ST 02 
3.1. WSTĘP 

3.1.1. Zakres Robót  

Zakres prac realizowanych w ramach Umowy obejmuje wykonanie robót związanych z wykonaniem 
i odbiorem sieci wodociągowych przeznaczonych do przesyłania wody na cele bytowo-gospodarcze 
dla ludności i innych odbiorców wg Dokumentacji Projektowej. 

3.1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,  
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 Specyfikacji Technicznej. 
Ponadto: 
Sieć wodociągowa - Układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i 
rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkiem, 
w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym. 
Przewód wodociągowy tranzytowy - Przesyłowy przewód bez odgałęzień, przeznaczony wyłącznie 
do przesyłu wody. 
Przewód wodociągowy magistralny - Magistrala wodociągowa, przewód z odgałęzieniami, 
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodów rozdzielczych. 
Przyłącze wodociągowe - Przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji 
wodociągowej w obiekcie. 
Uzbrojenie przewodów wodociągowych - Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające 
prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 
Studzienka wodociągowa; komora wodociągowa - obiekt na przewodzie wodociągowym, 
przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.). 
Połączenie elektrooporowe - połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową zgrzewaną 
elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są 
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni łączenia, powodujący 
stopienie przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką. 
Połączenie doczołowe - połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do 
łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania 
temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców. 
Połączenie siodłowe - połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła i 
zewnętrznej powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania, a następnie usunięcie 
elementu grzejnego i dociśnięcie łączonych powierzchni. 
Połączenie mechaniczne - połączenie rury PE z inną rurą PE lub innym elementem rurociągu za 
pomocą złączki zawierającej element zaciskowy. 

3.2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.3. 

3.2.1. Rodzaje materiałów 

Rury i kształtki z polietylenu (PE) 

Rury i kształtki z polietylenu muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 12201-2 i PN-
EN 12201-3. Wymiary DN rur i kształtek do budowy sieci wodociągowych są następujące: 16, 20, 
25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 
630, 710, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600mm. 
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Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 

Rury i kształtki z PVC-U muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 1452-2 i PN-EN 
1452-3. Wymiary DN rur i kształtek do budowy sieci wodociągowych są następujące: 12, 16, 20, 25, 
32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 
630, 710, 800, 900, 1000mm. 

Uzbrojenie sieci wodociągowej 

Armatura sieci wodociągowej musi spełniać warunki określone w normach PN-EN 1074-1÷5 : 2002 
oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1. 

Bloki oporowe i podporowe 

W rurociągach z tworzyw sztucznych stosuje się tradycyjne bloki oporowe betonowe 
prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy. W rurociągach z PVC-U w miejscu bloków 
oporowych jako sztywne wzmocnienie złącz kielichowych można stosować: - opaski i 
dwupierścieniowe jarzma obejmujące kielichy rur i kształtek, - nasuwki dwudzielne skręcane, - 
ściągi składające się z dwóch opasek. 
W budowie rurociągów z PE bloki oporowe i podporowe występują wyłącznie przy łączeniu rur PE 
z kształtkami z różnych materiałów (stal, żeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty). 

3.3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4. 
Ponadto: 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

- zgrzewarka elektrooporowa lub doczołowa 
- koparka 
- samochód samowyładowczy 
- spycharka 
- przecinarka do rur 

3.4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5. 

3.4.1. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 
- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi 

boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m wystające poza pojazd końce rur nie mogą 
być dłuższe niż 1m, jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na 
samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1m, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe 
części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp.  

- Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie 
tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

- podczas   transportu  rury  powinny  być   zabezpieczone   przed   zmianą   położenia. 
- Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 
- Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia -

5°C do +30°C. 

3.4.2. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C. 
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Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 
działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 
materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić 
cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne 
wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości 
min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone 
przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie 
powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być 
składowane odrębnie. 
Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami 
drewnianymi. 
Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego 
szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1÷2 m. 

3.5. WYKONANIE ROBÓT 

3.5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu sieci wodociągowej należy: 
- dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 
- wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 
- obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku 

wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych), 
- przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją.  

3.5.2. Montaż rurociągów 

Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami: 
- montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, 
- montaż odcinków rurociągu w wykopie. 

Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na 
całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej 1/4 obwodu. 

Połączenia rur i kształtek z PE 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z PE należy dokonać oględzin tych materiałów. 
Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione 
porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie 
wymagań określonych w normach PN-EN 12201-1÷4:2004. 

Połączenia zgrzewane 

Połączenia  zgrzewane  mogą  być  doczołowe  lub  elektrooporowe.  W  połączeniach zgrzewanych 
stosowane są: kształtki kielichowe zgrzewane elektrooporowo - kształtki polietylenowe (PE) 
zawierające jeden lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii 
elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym końcem lub rurą, kształtki 
siodłowe zgrzewane elektrooporowo - kształtki polietylenowe (PE) zawierające jeden lub więcej 
integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu 
uzyskania połączenia zgrzewanego na rurze. 
Zgrzewanie doczołowe polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich końcówek do 
właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału. 
Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny 
wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu 
elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować przemieszczenia drutu w kształtkach 
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(elektrooporowych) co mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej 
powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie. 

Połączenia mechaniczne zaciskowe 

Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które zaciskane są na 
końcówkach rur. Połączenia te mają zastosowanie w przewodach wodociągowych o średnicach do 
110mm. Połączenia rur z PE z rurami z innych materiałów wykonuje się za pomocą odpowiednich 
kształtek kołnierzowych (adaptorów czołowych). Polega to na wykonaniu odpowiedniego kołnierza 
na końcu rury z PE, a następnie nakłada się na tę rurę kołnierz z żeliwa sferoidalnego lub ze stali 
nierdzewnej. Końcówka rury z PE z kołnierzem oraz uszczelką musi znaleźć się wewnątrz złącza. 

Połączenia rur i kształtek z PVC-U 

Przed montażem rur i kształtek z PVC-U należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie wewnętrzne i 
zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, bez przypaleń, pozbawione nierówności, 
porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań 
określonych w normach PN-EN 1452-1÷5:2000. 

Połączenia kielichowe na wcisk 

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną 
uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie 
środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe 
wprowadzenie końca rury w kielich. 

Połączenia klejone 

Połączenia klejone w budowie sieci wodociągowych mają ograniczone zastosowanie (głównie do 
klejenia tulei kołnierzowych lub w innych szczególnych przypadkach). Powierzchnie łączonych 
elementów za pomocą kleju agresywnego muszą być czyste i odtłuszczone. Należy bezwzględnie 
przestrzegać instrukcji producenta kleju. 

Uzbrojenie sieci wodociągowej 

Uzbrojenie sieci wodociągowej montuje się w studzienkach (komorach) wodociągowych lub 
bezpośrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura żeliwna. W sieciach wodociągowych 
z tworzyw sztucznych może mieć zastosowanie także armatura z tworzywa sztucznego. 
Tworzywo, z którego wykonano kadłub armatury z bosym końcem lub kielichem zgrzewanym 
elektrooporowo powinno spełniać wymagania PN-EN 12201-1. Uszczelnienia elastomerowe zgodne 
z PN-EN 681-1 lub 681-2. Armaturę należy łączyć zgodnie z wytycznymi podanymi przez 
producenta. Oględziny - powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne armatury powinny być gładkie, 
czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym 
spełnienie wymagań niniejszej normy. 
Konstrukcja armatury powinna być taka, aby podczas montażu, łączenia jej z rurą lub innym 
elementem nie nastąpiło przemieszczenie uzwojeń elektrycznych lub uszczelnień. 
W czasie wykonywania robót montażowych sieci wodociągowych należy ściśle przestrzegać 
instrukcji i zaleceń producentów wszystkich materiałów zastosowanych do ich budowy. 

3.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.7 Specyfikacji Technicznej. 
 
Kontrolę wykonania sieci wodociągowej należy  przeprowadzić  zgodnie  z zaleceniami określonymi 
w zeszycie nr 3 "Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych" pkt.6 
"Kontrola i badania przy odbiorze". Szczególną uwagę  należy zwrócić na ocenę prawidłowości   
wykonania połączeń zgrzewanych. 
Ocenę tę należy przeprowadzić w oparciu o następujące kryteria: 

- zgrubienie zgrzewane powinno być obustronnie możliwie okrągło ukształtowane, 
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- powierzchnia zgrubienia powinna być gładka, 
- rowek między wypływkami nie powinien być zagłębiony poniżej zewnętrznych powierzchni 

łączonych elementów, 
- przesunięcie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczać 10% grubości ścianki rury, 
- całkowita szerokości wypływek powinna być większa od zera i nie powinna przekraczać 

wartości określonych przez producenta rur i kształtek. 
Ocenę jakości połączenia zgrzewanego można wykonać za pomocą urządzeń pomiarowych z 
dokładnością 0,5mm. 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próbę 
szczelności. Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związany z próbami szczelności są 
podane w normie PN-B/10725:1997. Niezależnie od wymagań określonych w normie przed   
przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności należy zachować następujące warunki: 

- odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długości ok. 300m w przypadku wykopów 
o ścianach umocnionych lub ok. 600m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami 

- wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 
- odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilny, zabezpieczony przed 

wszelkimi przemieszczeniami, 
- wykonana dokładnie obsypka,  
- przewód na podporach lub w kanałach zbiorczych powinien mieć trwałe zamocowania wraz 

z umocnieniem złączy, 
- wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
- profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie a urządzenia 

odpowietrzające powinny być zainstalowane w najwyższych punktach badanego odcinka, 
- należy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia. 

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

- przewód  nie  możne  być  nasłoneczniony  a  zimą  temperatura  jego  powierzchni 
zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C, 

- napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu, 
- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 
- po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy go pozostawić na 20 

godzin w celu ustabilizowania, 
- po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut 

sprawdzać jego poziom, 
- wynik próby szczelności uznaje się za pozytywny, gdy nie nastąpił w tym czasie spadek 

ciśnienia poniżej wartości ciśnienia próbnego. 

3.7. PRZEJĘCIE ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.8 Specyfikacji Technicznej.  

3.8. PŁATNOŚCI 
Zasady płatności podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej. 

3.9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- PN-EN 1074-1:2002 - Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania  

sprawdzające.  Część  1: Wymagania ogólne 
- PN-EN 1074-2:2002 - Armatura  wodociągowa.  Wymagania  użytkowe  i  badania  

sprawdzające.  Część  2: Armatura zaporowa 
- PN-EN 1074-3:2002 - Armatura  wodociągowa.  Wymagania  użytkowe  i  badania  

sprawdzające.  Część  3: Armatura zwrotna 
- PN-EN 1074-4:2002 - Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 4: Zawory napowietrzająco – odpowietrzające 
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- PN-EN 1074-5:2002 - Armatura  wodociągowa.  Wymagania  użytkowe  i  badania  
sprawdzające.  Część  5: Armatura regulująca  

- PN-EN 681-1:2002 - Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 

- PN-EN 681-2:2002 - Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery 
termoplastyczne  

- PN-EN 12201-1:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne  

- PN-EN 12201-2:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury 

- PN-EN 12201-3:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 

- PN-EN 12201-4:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura  

- PN-EN 12201-5:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie  

- PN-EN 1452-1:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne  

- PN-EN 1452-2:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Rury 

- PN-EN 1452-3:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki 

- PN-EN 1452-4:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie 
pomocnicze 

- PN-EN 1452-5:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do 
stosowania w systemie  

- PN-B-10725:1997 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania  
- PN-87/B-01060 - Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 
- PN-B-10736:1999 - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 
- PN-81/B-03020 - Grunty   budowlane.   Posadowienie   bezpośrednie   budowli.   Obliczenia   

statyczne   i projektowanie. 
- PN-89/M-74091 - Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 

MPa. 
- PN-89/M-74092 - Armatura przemysłowa. Hydranty podziemne na ciśnienie nominalne 1 

MPa. 
- PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych. 
- PN-93/C-89218 - Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych - zeszyt 3 – COBRTI 

INSTAL Warszawa 2003r 
- Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania rur PVC-U i PE - GAMRAT, 
- Katalog Techniczny - PIPE LIFE. 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 
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4 SIECI KANALIZACYJNE Z TWORZYW SZTUCZNYCH – ST 03 
4.1. WSTĘP 

4.1.1. Zakres Robót  

Zakres prac realizowanych w ramach Umowy obejmuje wykonanie robót związanych z wykonaniem 
i odbiorem kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania ścieków bytowych, komunalnych, 
przemysłowych i wód opadowych wg Dokumentacji Projektowej. 

4.1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,  
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 Specyfikacji Technicznej. 
Ponadto: 
System kanalizacyjny - sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do 
odprowadzania ścieków i/lub wód opadowych od przykanalików do oczyszczalni lub innego miejsca 
utylizacji. 
System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości, a 
przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego 
napełnienia. 
Sieć kanalizacyjna ogólnospławna - sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych, przemysłowych i opadowych. 
Sieć kanalizacyjna ściekowa - sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych 
i przemysłowych. 
Sieć deszczowa - sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych. 
Studzienka monolityczna - studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w 
konstrukcji monolitycznej. 
Studzienka prefabrykowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej i 
komin włazowy są wykonane z prefabrykatów. 
Studzienka murowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej wykonana 
jest z cegły. 
Studzienka włazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania 
czynności eksploatacyjnych w kanale. 
Studzienka inspekcyjna (przeglądowa) - studzienka niewłazowa przystosowana do wykonywania 
czynności eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocą urządzeń hydraulicznych 
(czyszczenie kanałów) oraz techniki video do przeglądów kanałów. 
Komora robocza - część studzienki przeznaczona do wykonywania czynności eksploatacyjnych. 
Komin włazowy - szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do wchodzenia 
i wychodzenia obsługi. 
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu ścieków. 

4.2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.3. 

4.2.1. Rodzaje materiałów 

Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 

Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji muszą 
spełniać warunki określone w PN-EN 1401-1:1999. 
Wymiary DN rur i kształtek są następujące: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 
630, 710, 800, 900, 1000mm 
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Rury i kształtki z polipropylenu (PP) 

Rury i kształtki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji muszą spełniać warunki określone 
w PN-EN 1852-1:1999. 
Wymiary DN rur i kształtek są następujące: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 
630, 800, 1000, 1200, 1400, 1600mm. 

Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne muszą spełniać warunki określone w PN-EN 10729:1999. Studzienki 
kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych. Zaleca się: 

- beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniającymi, 
- kręgi betonowe i żelbetowe łączone na zaprawę cementową lub na uszczelki, 
- cegłę kanalizacyjną PN-B 12037:1998, 
- tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne. 

W przypadku ścieków agresywnych należy zastosować odpowiednie materiały chemoodporne lub 
izolacje. Minimalna średnica wewnętrzna studzienki włazowej powinna wynosić 1,20 m wyjątkowo 
dopuszcza się 1,0 m, a wysokość komory roboczej 2,0 m. 

4.3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4. 
Ponadto: 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

- koparka 
- samochód samowyładowczy 
- spycharka 
- przecinarka do rur 

4.4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5. 
 
Ze względu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych należy spełnić następujące dodatkowe 
wymagania: 

- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi 
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m; a wystające poza pojazd końce rur nie 
mogą być dłuższe niż 1m, 

- jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość 
ładunku nie powinna przekraczać 1m, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe 
części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być 
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch 
spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma 
samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 

- Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia -
5°C do +30°C. 

Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych 
- Studzienki z tworzyw sztucznych podczas transportu muszą być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. Powinny być ułożone ściśle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem 
się (wyłącznie materiałami niemetalowymi - najlepiej taśmami parcianymi). Powierzchnie 
pojazdów przewożących studzienki muszą być równe i pozbawione ostrych lub wystających 
krawędzi. 
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- Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane należy przewozić w pozycji ich wbudowania. 
Podczas transportu muszą być zabezpieczone przed możliwością przesunięcia się. Przy 
transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportu powinny 
być one układane na elastycznych podkładach. 

4.4.1. Składowanie materiałów 

 Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą +40°C. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 
działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 
materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić 
cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 
maksymalnej 3m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne 
wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości 
min. 10cm, grubości min. 2,5cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone 
przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2m. Wysokość układania rur w stosy nie 
powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być 
składowane odrębnie. Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy 
oddzielać przekładkami drewnianymi. 
Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego 
szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1÷2 m. 

 Składowanie studzienek z tworzyw sztucznych 

Studzienki z tworzyw sztucznych należy składować w takich miejscach, aby żaden z ich elementów 
nie był narażony na uszkodzenie. Mogą one być przechowywane na wolnym powietrzu, ale tylko 
wtedy, gdy temperatura otoczenia nie przekracza +40°C. Studzienki należy chronić przed kontaktem 
z materiałami ropopochodnymi. 

 Składowanie studzienek prefabrykowanych 

Elementy prefabrykowane należy składować na placu składowym o wyrównanej i odwodnionej 
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być układane w stosach o wysokości do 1,80m. 
Stosy powinny być zabezpieczone przed przewróceniem. 

4.5. WYKONANIE ROBÓT 

4.5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu sieci kanalizacyjnej należy: 
- dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 
- wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 
- obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku 

wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych), 
- przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 

4.5.2. Montaż rurociągów 

Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami: 
- montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, 
- montaż odcinków rurociągu w wykopie. 

Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na 
całej długości powinny przylegać do podłoża. 
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Połączenia rur i kształtek z PVC-U i PP 

Przed montażem rur i kształtek z PVC-U i PP należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie 
wewnętrzne i zewnętrzne rur oraz kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione nierówności, 
porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań 
określonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1:1999, 
PN-EN 1852-1:1999/A1:2004. 

Połączenia kielichowe na wcisk 

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną 
uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie 
środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe 
wprowadzenie końca rury w kielich. 

Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne i muszą spełniać wymagania określone w PN-
B/10729:1999. Elementy prefabrykowane studzienek, a także studzienki z tworzyw sztucznych 
powinny być montowane zgodnie z instrukcjami producentów. 

4.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.7 Specyfikacji Technicznej. 
 
Kontrolę wykonania sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi 
w zeszycie nr 9 "Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt. 7 
"Kontrola i badania przy odbiorze". 
Szczelność przewodów wraz z podłączeniami i studzienkami należy zbadać zgodnie z zasadami 
określonymi w PN-EN 1610:2002 

4.7. PRZEJĘCIE ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.8 Specyfikacji Technicznej.  

4.8. PŁATNOŚCI 
Zasady płatności podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej. 

4.9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
- PN-EN 752-1:2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 
- PN-EN 752-2:2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 
- PN-EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do 
odwadniania i kanalizacji. Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

- PN-ENV 1401-3:2002 (U) - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany 
polichlorek winylu (PVC-U). Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji 

- PN-EN 1852-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. 
Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

- PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 - jw. – 
- PN-ENV 1852-2:2003 - Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do podziemnej   

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia 
dotyczące oceny zgodności  

- PN-EN 588-1:2000 - Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Część 1: Rury, złącza i 
kształtki do systemów grawitacyjnych 
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- PN-EN 588-2:2004 - Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Cześć 2: Studzienki włazowe i 
niewłazowe  

- PN-EN 124:2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością  

- EN 13101:2005 - Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
- PN-B 10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
- PN-B 12037:1998 - Cegły pełne wypalane z gliny – kanalizacyjne 
- PN-EN 476:2001 - Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej 
- PN-EN 681-2:2002 - Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery 
termoplastyczne. 


