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D.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WST P 
1.1. Przedmiot  SST 
Szczegó owa  Specyfikacja Techniczna  (SST) D.M. 00.00.00.-„ Wymagania ogólne „ odnosi si  do wymaga  wspólnych  dla poszczególnych 
wymaga  technicznych dotycz cych  wykonania i odbioru robót. 
1.2. Zakres stosowania  SST 
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako  Dokument Przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
1.3. Zakres robót obj tych  SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z realizacj  zadania "Budowa sieci wodoci gowo-
kanalizacyjnej w ulicy Zamkowej w W gorzewie”. 
1.4. Okre lenia podstawowe 

yte w SST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym przypadku nast puj co: 
1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz ci  organu wydaj cego, wydany zgodnie z obowi zuj cymi 
przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych, s cy do notowania zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w toku 
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania polece  i innej korespondencji technicznej pomi dzy 
In ynierem, Wykonawc  i projektantem,  
1.4.2. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez  
Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzenia wszelkich bada  i prób zwi zanych z ocen   
jako ci materia ów oraz robót. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow , SST i poleceniami  
Inspektora Nadzoru . 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w Dokumentach Umowy przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj  i wspó rz dne punktów g ównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz jeden 
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ko cowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa b dzie zawiera  rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegó owych warunkach umowy, 
uwzgl dniaj cym podzia  na Dokumentacj  Projektow   , 
 Zamawiaj cego ; wykaz pozycji, które stanowi  przetargow  dokumentacj  projektow  oraz projektow  dokumentacj  wykonawcz  

(techniczn  ) i zostan  przekazane Wykonawcy   
 Wykonawcy ; wykaz zawieraj cy spis dokumentacji projektowej , któr  Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej wraz z robotami 

wynikaj cymi z n/w projektów. 
1. Geodezyjn  dokumentacj  powykonawcz  oraz inne dodatkowe projekty (je li b  wykonywane). Zgodnie z przepisami dotycz cymi 

sieci poligonizacji pa stwowej i osnowy realizacyjnej nale y wykona  geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  sieci uzbrojenia 
terenu i obiektów, nanie  zmiany na map  zasadnicz  w skali 1:500 uzyskuj c potwierdzenie w ciwego O rodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej – 4 egzemplarze, 

2. Projekty technologii i organizacji robót - 4 egzemplarze, 
3. Plan dowozu materia ów budowlanych po istniej cej sieci dróg oraz ewentualnych dróg technologicznych – 4 egzemplarze, 
4. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy – 4 egzemplarze, 
5. Projekt objazdów i dojazdów tymczasowych je eli b  wymagane – 4 egzemplarze, 
6. Projekt istniej cego oznakowania drogowego dla docelowej organizacji ruchu, na podstawie którego zostanie odtworzona istniej ca 

organizacja ruchu – 4 egzemplarze 
7. Projekt inwentaryzacji elementów przed jego rozbiórk  w celu jego odtworzenia. 
8. Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i uzyskanie jego zatwierdzenia je eli takie zostan  stwierdzone na etapie realizacji 

robót – 4 egzemplarze  
9. Sporz dzenie informacji o wytwarzanych odpadach i z enie do w ciwego organu – je eli takie odpady b  wytwarzane– 4 

egzemplarze 
10. Plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia 
11. Projekt pomostów roboczych, podpór tymczasowych i innych konstrukcji pomocniczych 
12. Projekt rozbiórek dla zakresu inwestycji w oparciu o dokumentacj  i inwentaryzacj  w asn .. 
13. Projektu powykonawczego, w przypadku zmian i naniesienie na kopii zatwierdzonego projektu budowlanego – 4 egz. 
14. W przypadku gdy wykonawca wyst pi o zmian  zapisów w SST, nale y j  przedstawi  do zatwierdzenia projektantowi , w uk adzie 

jakim ma by  wprowadzona do u ytku, zaznaczaj c kolorem czerwonym na starej specyfikacji proponowane zmiany. 
15. Projekty szczegó owe tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu, 
16. Projekty fundamentów i konstrukcji wsporczych dla tablic drogowych wed ug docelowej organizacji ruchu, 
17. Projekty zabezpieczenia skarp wykopów ; 
18. Projekt urz dze  do mycia kó  samochodowych; 
19. Projekt warsztatowy konstrukcji stalowych i prefabrykowanych konstrukcyjnych elementów betonowych; 
20. Projekt warsztatowy dla urz dze  i systemów odwodnieniowych; 
21. Projekt warsztatowy dla barier ochronnych i por czy; 
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22. Projekty robót dla tymczasowej ochrony lub prze enia wszystkich urz dze , instalacji i wyposa enia nale cego do odpowiednich 
ytkowników znajduj cych si  w strefie oddzia ywania robót; 

23. Programy bada  dla ca ego sprz tu i urz dze  mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych etc. 
24. Projekt pomostów roboczych, cianki szczelnej i konstrukcji rozporowej dla inwestycji w tym dla przebudowywanych  przepustów, 
25. Projekt oblicze cianek szczelnych,  
26. Projekt i wykonanie za enia osnowy podstawowej lub szczegó owej,  
27. Projekt i wykonanie odtworzenia osnowy podstawowej lub szczegó owej.  
28. Harmonogram robót z uwzgl dnieniem wymaga  okre lonych w decyzjach i uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowych  i 

uzyskanych podczas robót budowlanych przez wykonawc  robót. 
29. Projekt i odtworzenie drena y i innych sieci uszkodzonych przez wykonawc  robót lub odkrytych podczas prac, a nie 

zinwentaryzowanych przez geodet  na etapie prac projektowych. 
30. Inne opracowania, które oka  si  niezb dne do prawid owej realizacji i zako czenia inwestycji. 

Wszelkie uwagi dotycz ce przekazanej dokumentacji projektowej musz  by  zg oszone w ci gu 14 dni kalendarzowych od przekazania placu 
budowy. Uwagi Wykonawcy winny by  precyzyjne i szczegó owo uzasadnione. 
Przed z eniem oferty cenowej, na wykonanie robót budowlanych, Wykonawca, w ramach ceny kontraktowej ma obowi zek szczegó owego 
zapoznania si   z planem PZT oraz danymi w o rodku geodezji i uwzgl dnienia wszelkich kosztów zwi zanych z wyst pieniem dodatkowych 
kolizji z uzbrojeniem terenu. Koszty zwi zane z zapewnieniem prawid owego odwodnienia korpusu drogowego nale y uj  w cenie ofertowej. 
Zgodnie z pozycj  kosztorysow  usuni cie niezinwentaryzowanych kolizji z infrastruktur  techniczn  dotyczy mi dzy innymi sieci 
elektroenergetycznych niskiego napi cia, sieci gazu niskiego ci nienia, sieci sanitarnych oraz sieci telekomunikacyjnych. 
1.5.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i SST 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru  stanowi  cz  umowy, 
a wymagania okre lone w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji. 
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich wa no ci wymieniona w „Ogólnych warunkach 
umowy”. 
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi  
Inspektora Nadzoru , który podejmie decyzj  o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbie no ci, wymiary podane na pi mie s  wa niejsze od wymiarów okre lonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b  zgodne z dokumentacj  projektow  i SST. 
Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których dopuszczalne s  odchylenia w ramach 
okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli musz  wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji. 
W przypadku, gdy materia y lub roboty nie b  w pe ni zgodne z dokumentacj  projektow  lub SST i wp ynie to na niezadowalaj  jako  
elementu budowli, to takie materia y zostan  zast pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
W przypadku, gdy zostan  stwierdzone ró nice mi dzy terenem a przyj tymi rozwi zaniami projektowanymi, w ramach ceny kontraktowej 
nale y te ró nice nanie  geodezyjnie na projekt i przedstawi  propozycj  rozwi zania po zaopiniowaniu przez Inspektora Nadzoru. Projektant 
mo e poleci  wytyczenie obiektu w terenie w ramach ceny kontraktowej. 
W przypadku wyst pienia ró nic pomi dzy poszczególnymi cz ciami dokumentacji (opis techniczny, rysunki SST) nale y zastosowa  
rozwi zanie najbardziej korzystne pod wzgl dem jako ci, trwa ci obiektu budowlanego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniej cych obiektów (jezdnie, cie ki rowerowe, ci gi piesze, 
znaki drogowe, bariery ochronne, urz dzenia odwodnienia, zjazdy indywidualne i publiczne itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 
kontraktu, a  do zako czenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarz dem drogi i 
organem zarz dzaj cym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zale no ci od potrzeb i post pu 
robót projekt organizacji ruchu powinien by  na bie co aktualizowany przez Wykonawc . Ka da zmiana, w stosunku do zatwierdzonego 
projektu organizacji ruchu, wymaga ka dorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa  wszystkie tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce takie 
jak: zapory, wiat a ostrzegawcze, sygna y, itp., zapewniaj c w ten sposób bezpiecze stwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie  i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze wzgl dów 
bezpiecze stwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b  akceptowane przez Inspektora Nadzoru . 
Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez Inspektora Nadzoru , tablic informacyjnych, których tre  b dzie zatwierdzona przez 
Inspektora Nadzoru . Tablice informacyjne b  utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym stanie przez ca y okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen  kontraktow . 
Pod poj ciem zabezpieczenia terenu budowy (oraz w jego kosztach), nale y uwzgl dni  równie  przygotowanie pomieszczenia 
odpowiadaj cego przepisom BHP w celu mo liwo ci dokonywania kontroli procesu budowlanego.  
 1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wyka czania robót Wykonawca b dzie: 
a) utrzymywa  teren budowy w stanie bez wody stoj cej, 
b) podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i 

wokó  terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze 
ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.  
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Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie mia  szczególny wzgl d na: 
1) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami, 
c) mo liwo ci  powstania po aru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa 
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej. 
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
1.5.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia 
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do u ycia. 
Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od dopuszczalnego, okre lonego 
odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót b  mia y aprobat  techniczn  wydan  przez uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj  
brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na rodowisko. 
Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich szkodliwo  zanika (np. materia y pylaste) mog  
by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga  technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy Wykonawca 
powinien otrzyma  zgod  na u ycie tych materia ów od w ciwych organów administracji pa stwowej. 
1.5.8. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie jak ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich w adz b cych w cicielami tych urz dze  potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu 
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania 
budowy. 
Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim harmonogramie rezerw  czasow  dla wszelkiego rodzaju robót, które maj  by  wykonane w 
zakresie prze enia instalacji i urz dze  podziemnych na terenie budowy i powiadomi  In yniera i w adze lokalne o zamiarze rozpocz cia 
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi In yniera i zainteresowane w adze oraz b dzie 
z nimi wspó pracowa  dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie 
spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiaj cego. 
Wykonawca zobowi zany jest do ustalenia i uzgodnienia z w cicielem, u ytkownikiem oraz lokalnymi w adzami samorz dowymi nowej 
lokalizacji wymaganych do przestawienia obiektów ma ej architektury. 
1.5.9 Ograniczenie obci  osi pojazdów 
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. 
Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz, co do przewozu nietypowych wagowo adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym takim 
przewozie powiadamia  Inspektora Nadzoru . Pojazdy i adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone na wie o 
uko czony fragment budowy w obr bie terenu budowy i Wykonawca b dzie odpowiada  za napraw  wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru . 
1.5.10. Bezpiecze stwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy. 
W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego. 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w 
cenie kontraktowej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca b dzie odpowiada  za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do robót od daty rozpocz cia do daty wydania 
potwierdzenia zako czenia robót przez Inspektora Nadzoru . 
Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by  prowadzone w taki sposób, aby budowla 
drogowa lub jej elementy by y w zadowalaj cym stanie przez ca y czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocz  roboty utrzymaniowe nie 
pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie zarz dzenia wydane przez w adze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i 
wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z wykonywanymi robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowie  podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie wszelkich wymaga  prawnych odno nie 
znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprz tu, materia ów lub urz dze  u ytych lub zwi zanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ci y b dzie informowa  Inspektora Nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne 
odno ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty post powania, obci enia i wydatki wynik e z lub zwi zane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
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patentowych pokryje Wykonawca, z wyj tkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej 
przez Inspektora Nadzoru . 
 
2. MATERIA Y  
2.1. ród a uzyskania materia ów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 
szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia ów i odpowiednie 
wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru . 

Zatwierdzenie partii materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszelkie materia y z danego ród a uzyskaj  zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu udokumentowania, e materia y uzyskane z dopuszczonego ród a w sposób 
ci y spe niaj  wymagania SST w czasie post pu robót. 
2.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie materia ów ze róde  miejscowych w czaj c w 
to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy  Inspektorowi Nadzoru  wymagane dokumenty przed rozpocz ciem 
eksploatacji ród a. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru  do zatwierdzenia dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji, uwzgl dniaj c aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji pa stwowej i 
samorz dowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów pochodz cych ze róde  miejscowych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytu u wydobycia materia ów, dzier awy i inne jakie oka  si  potrzebne w zwi zku  z dostarczeniem 
materia ów do robót. 
Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materia ów miejscowych b  formowane w ha dy i 
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy b  
wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio do wymaga  umowy lub wskaza  In yniera/Kierownika projektu. 
Wykonawca nie b dzie prowadzi adnych wykopów w obr bie terenu budowy poza tymi, które zosta y wyszczególnione w dokumentach 
umowy, chyba, e uzyska na to pisemn  zgod  Inspektora Nadzoru . 
Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na danym obszarze 
2.3. Inspekcja wytwórni materia ów 
Wytwórnie materia ów mog  by  okresowo kontrolowane przez In yniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodno ci stosowanych 
metod produkcji z wymaganiami. Próbki materia ów mog  by  pobierane w celu sprawdzenia ich w ciwo ci. Wyniki tych kontroli b  
stanowi  podstaw  do akceptacji okre lonej partii materia ów pod wzgl dem jako ci. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru  b dzie przeprowadza  inspekcj  wytwórni, musz  by  spe nione nast puj ce warunki: 
a)      Inspektor Nadzoru  b dzie mia  zapewnion  wspó prac  i pomoc Wykonawcy oraz producenta materia ów w czasie przeprowadzania 

inspekcji, 
b)     Inspektor Nadzoru  b dzie mia  wolny dost p, w dowolnym czasie, do tych cz ci wytwórni, gdzie odbywa si  produkcja materia ów 

przeznaczonych do realizacji robót, 
c)     Je eli produkcja odbywa si  w miejscu nie nale cym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru  zezwolenie dla 

przeprowadzenia inspekcji i bada  w tych miejscach. 
2.4. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom 
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu budowy, b  z one w miejscu wskazanym przez 
In yniera. Je li Inspektor Nadzoru  zezwoli Wykonawcy na u ycie tych materia ów do innych robót, ni  te dla których zosta y zakupione, to koszt 
tych materia ów zostanie przewarto ciowany przez In yniera. 
Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego 
nieprzyj ciem i niezap aceniem 
2.5. Przechowywanie i sk adowanie materia ów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one potrzebne do robót, by y zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo  do robót i by y dost pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru  
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc . 
2.6. Wariantowe stosowanie materia ów 
Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowania rodzaju materia u w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u yciem materia u, albo w okresie d szym, je li 

dzie to wymagane dla bada  prowadzonych przez Inspektora Nadzoru . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
W przypadku wyst pienia w Projekcie nazw w asnych materia ów przeznaczonych do realizacji niniejszej inwestycji to nale y przez to rozumie  
zastosowanie materia ów równowa nych, o parametrach nie gorszych, ni  przyj te w Projekcie.  
3. SPRZ T 
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych 
robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru ; w przypadku braku ustale  w wymienionych 
wy ej dokumentach, sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru . 
Liczba i wydajno  sprz tu powinny gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru . 
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Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. Powinien 
by  zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru   kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania i bada  okresowych, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca b dzie konserwowa  sprz t jak równie  naprawia  lub wymienia  sprz t niesprawny. 
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru  o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji 
Inspektora Nadzoru  , nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków umowy, zostan  przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i 

ciwo ci przewo onych materia ów. 
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru , w terminie przewidzianym umow . 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obci  na osie i innych parametrów technicznych.. 
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako  zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za 
ich zgodno  z dokumentacj  projektow , wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru . 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi mie przez Inspektora Nadzoru. 
Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan , je li wymaga  tego b dzie 
Inspektor Nadzoru , poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora Nadzoru  nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich 
dok adno . 
Decyzje Inspektora Nadzoru  dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b  oparte na wymaganiach sformu owanych 
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru  
uwzgl dni wyniki bada  materia ów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z 
przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti . Polecenia Inspektora Nadzoru  b  wykonywane 
nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro  zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytu u ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jako ci  (PZJ) 
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru  programu zapewnienia jako ci ( je eli 
zajdzie taka potrzeba ) , w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow , SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru . 
Program zapewnienia jako ci powinien zawiera : 
a) cz  ogóln  opisuj : 

 organizacj  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
  sposób zapewnienia bhp., 
 wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów robót, 
 system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych robót, 
 wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 

zamierza zleci  prowadzenie bada ), 
 sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów steruj cych, a tak e 

wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywania tych 
informacji Inspektorowi Nadzoru ; 

b) cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem w mechanizmy do 

sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne, 
 rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
 sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie transportu, 
 sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urz dze , itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
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 sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom 
 
6.2. Zasady kontroli jako ci robót 
Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn  za on  jako  robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako ci materia ów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c 
personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru mo e za da  od Wykonawcy przeprowadzenia bada  w celu zademonstrowania, 
e poziom ich wykonywania jest zadowalaj cy. 

Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci  zapewniaj  stwierdzenie, e roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo  s  okre lone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta y one 
tam okre lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z umow . 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj  wa  legalizacj , 
zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj  wymaganiom norm okre laj cych procedury bada . 
Inspektor Nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  
laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b  tak powa ne, e 
mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada , Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci je do u ycia 
dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych 
materia ów. 
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi Wykonawca 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada . 
Inspektor Nadzoru b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru . Próbki dostarczone przez 
Wykonawc  do bada  wykonywanych przez Inspektora Nadzoru  b  odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru  . 
 Na zlecenie Inspektora Nadzoru  Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, które budz  w tpliwo ci co 
do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych 
bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek 
badania wymaganego w SST, stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru  . 
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru  . 
6.5. Raporty z bada  . 
 Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektor Nadzoru  projektu kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej, nie pó niej jednak ni  w 
terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci. 
Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane In ynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wed ug dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych. 
 6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru   
Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru  uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materia ów 
u ród a ich wytwarzania  i zapewniona mu b dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy   i   producenta materia ów. 
Inspektor Nadzoru  , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc , b dzie ocenia  zgodno  materia ów i 
robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc . 
Inspektor Nadzoru  mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada  
wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i 
robót z dokumentacj  projektow  i SST. W takim przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek 
poniesione zostan  przez Wykonawc . 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru  mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj : 
1. certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich 

Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z: 
 Polsk  Norm  lub 
 aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s  obj te certyfikacj  okre lon  w pkt 1  

i które spe niaj  wymogi SST. 
W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez SST, ka da partia dostarczona do robót b dzie posiada  te 
dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemys owe musz  posiada  ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami bada  wykonanych 
przez niego. Kopie wyników tych bada  b  dostarczone przez Wykonawc  Inspektorowi  Nadzoru  . 
Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone. 
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6.7. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy 
terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno  za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami  
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Ka dy zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, która dokona a  
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik , w porz dku 
chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem za cznika i opatrzone dat  i podpisem 
Wykonawcy i In yniera. 
Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci: 
 dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez In yniera programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót, 
 terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia In yniera, 
 daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych  i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku 

z warunkami klimatycznymi, 
 zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
 dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z podaniem, kto je przeprowadza , 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza , 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b  przed one Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si . 
Decyzje Inspektora Nadzoru  wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor Nadzoru   do ustosunkowania si . Projektant nie jest jednak stron  umowy i nie ma 
uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót. 
(2) Rejestr  obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 
przeprowadza si  w sposób ci y w jednostkach przyj tych w kosztorysie i wpisuje do  ksi gi  obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci materia ów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki bada  Wykonawcy b  gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  za czniki do 
odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie In yniera. 
(4) Pozosta e dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) nast puj ce dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego, 
b) protoko y przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protoko y odbioru robót, 
e) protoko y z narad i ustale , 
f) korespondencj  na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora Nadzoru  i przedstawiane do wgl du na yczenie Zamawiaj cego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj  projektow  i SST, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru b  wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg instrukcji In yniera na pi mie. 
Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
okre lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc  i Inspektora Nadzoru . 
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7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów 
ugo ci i odleg ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b  obmierzone poziomo wzd  linii osiowej. 

Je li SST w ciwe dla danych robót nie wymagaj  tego inaczej, obj to ci b  wyliczone w m3 jako d ugo  pomno ona przez redni przekrój. 
Ilo ci, które maj  by  obmierzone wagowo, b  wa one w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 
7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy 
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru  . 
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t wymagaj  bada  atestuj cych to 
Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji. 
Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wa enia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom SST B dzie utrzymywa  to wyposa enie 
zapewniaj c w sposób ci y zachowanie dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektor Nadzoru   
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary b  przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak e w przypadku wyst powania d szej 
przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane w sposób zrozumia y i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b  uzupe nione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W 
razie braku miejsca szkice mog  by  do czone w formie oddzielnego za cznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem  Nadzoru  . 
8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 
b) odbiorowi cz ciowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegn  zakryciu.  
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego post pu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru  . 
Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
Nadzoru  Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru   
Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru  na podstawie dokumentów zawieraj cych komplet wyników bada  
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj  projektow , SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór cz ciowy 
Odbiór  cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si  wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru  . 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci. 
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc  wpisem do dziennika budowy z 
bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru   
Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru  
zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w dalszej cz ci . 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych 
zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych w warstwie cieralnej lub robotach 
wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacj  projektow  i SST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo 
ruchu, komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto  wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w dokumentach 
umowy. 
8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó  odbioru ostatecznego robót sporz dzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiaj cego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty: 

1.dokumentacj  projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li zosta a sporz dzona w trakcie realizacji umowy, 
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2.dzienniki budowy i rejestry obmiarów (orygina y), 
3.wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z SST, i  ew. PZJ, 
4.deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
5.opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i pomiarów za czonych do dokumentów odbioru, wykonanych 

zgodnie z SST i PZJ, 
6.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) 

oraz protoko y odbioru i przekazania tych robót w cicielom urz dze , 
7.geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu, 
8.kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja. 
8.6. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 
zaistnia ych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór 
ostateczny robót”. 
9. PODSTAWA P ATNOSCI  
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  obmiarow  ustalon  dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez Wykonawc  w danej pozycji 
kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na 
jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Koszty likwidacji wszystkich kolizji sieci uzbrojenia terenu 
stwierdzone w terenie nale y uj  w cenie ofertowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót b  obejmowa  mi dzy innymi: 
 robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami, 
 warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
 warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami, 
 koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc  za dan  pozycj  w wycenionym lepym Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza 
mo liwo dania dodatkowej zap aty za wykonanie robót obj tych t  pozycj  kosztorysow .  
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 
Koszt dostosowania si  do wymaga  warunków umowy i wymaga  ogólnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre lone 
w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt   wybudowania  objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru  i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, 

wraz z dostarczeniem kopii projektu In ynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie  wynikaj cych z post pu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa ruchu, 
(c) op aty/dzier awy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowa  , 
(f) tymczasow  przebudow  urz dze  obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych, poziomych, barier i wiate , oraz wszystkie 

roboty konieczne do zapewnienia p ynno ci ruchu 
(b) utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z pó niejszymi zmianami ). 
2. Prawo geodezyjne i kartograficzne .Ustawa z dnia 17 maja 1989r(DZ.U.Nr 30,poz.163 z pó niejszymi zmianami ) 
3. Rozporz dzenie MGPiB z 19.12.1994 r ( Dz.U. Nr 10) 
4. Rozporz dzenie MGPiB z 21.02.1995 r ( Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995 r.) 
5. Rozporz dzenie  MI z  3.07.2003 r ( Dz.U. Nr 120, poz. 1133 i 1134 z dnia 11 lipca 2003 r.) 
6. Rozporz dzenie  MI z  2.09.2004 r ( Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrze nia 2004 r z pó niejszymi zmianami) 
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D–02.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ODTWORZENIOWE I ZIEMNE  
Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow  i roboty ziemne 
Kod  CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 
 
1.0 WST P 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i 
odtworzeniowych nawierzchni ora robót ziemnych przy budowie sieci sanitarnych. 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt 1.1 
1.3 Zakres robót obj tych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie robót ziemnych wyst puj cych w 
obiekcie obj tym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodz : 
– Wykopy; 
– Wykopy w sko przestrzenne w szalunkach a urowych;  
– Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypki; 
– Wykonanie warstwy filtracyjnej; 
– Podk ad (wymiana gruntu s abono nego wraz z zag szczaniem); 
– Podk ad podsypka pod ruroci g 
– Podk ad warstwa t ucznia pod komory drena owe 
– Podk ad (wymiana gruntu wraz z zag szczaniem) 1,0 m g boko ci pod jezdni  ; 
– Zasypki; 
– R czne zasypanie ruroci gu kruszywem dowiezionym i zag szczonym; obsypka i zasypka  
– R czne zasypanie wykopów kruszywem dowiezionym wraz z zag szczaniem; 
– Transport gruntu; 
– Za adowanie uprzednio odspojonego gruntu na samochody, przewóz i wy adunek na wskazanym przez Inspektora miejscu. 

1.4 Okre lenia podstawowe 
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednia normami, wytycznymi i okre leniami podanymi w D-M-00.00.00 
Wymagania ogólne. 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania, ich zgodno  dokumentacj  projektow , SST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
2.0 MATERIA Y 
2.1 Do wykonania wykopów materia  nie wyst puje 
2.2 Grunty do wykonania podk adu 
Do wykonania podk adu nale y stosowa  pospó ki wirowe – piaskowe. 
Wymagania dotycz ce pospó ek: 

– uziarnienie do 50 mm 
– czna zawarto  frakcji kamienne] i wirowej do 50 % 
– zawarto  frakcji py owej do 2 % 
– zawarto  cz stek organicznych do 2 % 

2.3 Wykopy nale y zasypywa  piaskiem. Przydatno  gruntu z wykopu do wykonania zasypki stwierdza Inspektor Nadzoru. 
3.0 SPRZ T 
Roboty mog  by  wykonywane r cznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne mo na wykonywa  przy u yciu dowolnego sprz tu. 
Roboty ziemne uj te w specyfikacji wykona  mechanicznie z mechanicznym wydobyciem gruntu z     wykopu. 
4.0 TRANSPORT 
Materia y mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. 
Nale y je umie ci  równomiernie na ca ej powierzchni adunkowej i zabezpieczy  przed spadaniem lub przesuwaniem. 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wykopy  
5.1.1 Sprawdzenie zgodno ci warunków terenowych z projektowymi 
Przed przyst pieniem do wykonywania wykopów przed budow  obiektu nale y sprawdzi  zgodno  rz dnych terenu z danymi podanymi w 
projekcie. W tym celu nale y wykona  kontrolny pomiar sytuacyjno - wysoko ciowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie 
warunków gruntowych w nawi zaniu do bada  geologicznych. 
5.1.2 Roboty ziemne, budowle 
1) Wykopy nale y wykona  mechanicznie w szalunkach z bali drewnianych lub wyprasek metalowych, zgodnie z normami: PN-B-06050:1999 i 
PN-EN 1610 
2) Szeroko  wykopu umocnionego zgodnie z PN-EN 1610 
3) Zabezpieczenie cian wykopów zgodnie z norm  PN-68/B-06050 i warunkami BHP. 
4) Roboty budowlane wykona  zgodnie z obowi zuj cymi normami Dz.Urz.Nr 4/89, Zarz dzenie 47 oraz BN-81/8976-06. 
5.1.3 Zabezpieczenie skarp wykopów. 
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1) Je eli w dokumentacji technicznej nie okre lono inaczej dopuszcza si  stosowanie nast puj cych bezpiecznych nachyle  skalp: 
– w gruntach spoistych (gliny, i y) o nachyleniu 2:1; 
– w gruntach ma o spoistych i s abych gruntach spoistych o nachyleniu l: 1,25; 
– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5; 

2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by  stosowane nast puj ce zabezpieczenia: 
– w pasie terenu przylegaj cym do górnej kraw dzi wykopu na szeroko ci równej 3 - krotnej g boko ci wykopu powierzchnia powinna 
by  wolna od nasypów i materia ów, oraz mie  spadki umo liwiaj ce odp yw wód opadowych; 
– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by  z zachowaniem bezpiecznych nachyle ; 
– stan skarp nale y okresowo sprawdza  w zale no ci od wyst powania niekorzystnych czynników; 

5.1.4 Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchy ki w wykonywaniu wykopów wynosz  10 cm. 
5.1.5 Post powanie w wypadku przeg bienia wykopów: 
1) Wykopy powinny by  wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
2) Warstwa gruntu o grubo ci 20 cm po ona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by  usuni ta bezpo rednio przed 

wykonaniem fundamentu. 
3) W przypadku przeg bienia wykopu poni ej przewidzianego poziomy a zw aszcza poni ej poziomu projektowanego posadowienia nale y 

porozumie  si  z Inspektorem Nadzoru celem podj cia odpowiednich decyzji. 
5.2 Warstwy filtracyjne, podsypki, obsypki, zasypki i nasypy. 
5.2.1 Wykonawca mo e przyst pi  do uk adania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 
5.2.2 Warunki wykonania podk adu wymiana gruntu pod ruroci g: 
1) Uk adanie podk adu powinno nast pi  bezpo rednio po zako czeniu prac w wykopie; 
2) Przed rozpocz ciem zasypywania dno wykopu powinno by  oczyszczone z odpadków materia ów budowlanych; 
3) Uk adanie podk adu nale y prowadzi  na ca ej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubo ci 10 cm; 
4) Ca kowita grubo  wed ug projektu wynosi 20 cm. Powinna to by  warstwa sta a na ca ej powierzchni rzutu obiektu; 
5) Wska nik zag szczenia podk adu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy od J s = 0,97 wed ug próby normalnej Proctora; 
5.2.3 Warunki wykonania podk adu podsypki pod ruroci g: 
1) Uk adanie podk adu powinno nast pi  bezpo rednio po zako czeniu prac w wykopie; 
2) Przed rozpocz ciem uk adania pod e powinno by  oczyszczone z odpadków materia ów budowlanych; 
3) Uk adanie podk adu nale y prowadzi  na ca ej powierzchni równomiernie jedn  warstw ; 
4) Ca kowita grubo  podk adu wed ug projektu wynosi 10 cm.. Powinna to by  warstwa sta a na ca ej powierzchni rzutu obiektu bez 

zag szczenia; 
5.2.4 Obsypka i zasypka ruroci gu – wymiana gruntu: 
Zezwolenie na rozpocz cie obsypek i zasypek ruroci gu. Wykonawca mo e przyst pi  do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 
Inspektora Nadzoru, co powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Warunki wykonania obsypki i zasypki – kruszywem dowiezionym: 
1) Obsypanie i zasypywanie ruroci gów powinno by  wykonane bezpo rednio po zako czeniu przewidzianych robót; 
2) Uk adanie i zag szczanie gruntów powinno by  wykonane warstwami o grubo ci: 

– obsypki 0,15÷0,25 m - przy stosowaniu ubijaków r cznych aby nie dosz o do   przesuni cia rury; 
        –  zasypki 0,2 m przy stosowaniu ubijaków mechanicznych; 
3) Wska nik zag szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy ni  Is = 0,97 wg próby normalnej Proctora; 
5.2.5 Zasypanie wykopu piaskiem do 1 m poni ej poziomu terenu – wymiana gruntu: 
1) Uk adanie i zag szczanie gruntów powinno by  wykonane warstwami o grubo ci: 
        –  zasypki 0,2 m przy stosowaniu ubijaków mechanicznych; 
2) Wska nik zag szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy ni  

 Is = 0,97 wg próby normalnej Proctora; 
5.2.6 Zasypanie wykopu do poziomu terenu warstw  piasku o grubo ci 1 m. 
1) Uk adanie i zag szczanie gruntów powinno by  wykonane warstwami o grubo ci: 
        –  zasypki 0,2 m przy stosowaniu ubijaków mechanicznych; 
2) Wska nik zag szczenia podk adu nie powinien by  mniejszy od Js=1,00 wed ug próby normalnej Proctora. 
5.3 Rozbiórki i odtworzenia nawierzchni drogowych 
Rozebrane nawierzchnie drogowe doprowadzi  do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami Rozporz dzenia Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. z pó n. zm. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich 
usytuowanie. 
6.0 KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny by  wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 11. 

6.1 Wykopy 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zako czeniu powinny obejmowa : 
 – zgodno  wykonania robót z dokumentacj  
– prawid owo  wytyczenie robót w terenie 
– przygotowanie terenu 
– rodzaj i stan gruntu w pod u 
– wymiary wykopów 
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– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 
6.2 Wykonanie podk adów i nasypów 

Sprawdzeniu podlega: 
– przygotowanie pod a; 
– materia  u yty na podk ad; 
– grubo  i równomierno  warstw podk adu; 
– sposób i jako  zag szczenia; 

6.3 Zasypki 
Sprawdzeniu podlega: 
– stan wykopu przed zasypaniem; 
– materia y do zasypki; 
– grubo  i równomierno  warstw zasypki; 
– sposób i jako  zag szczenia; 

7.0 OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi s : 
wykopy - /m3/ 
podk ady i nasypy - /m3/ 
zasypki - /m3/ 
transport gruntu - /m3/ z uwzgl dnieniem odleg ci transportu. 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty obj te robotami ziemnymi podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych wg zasad uj tych w SST D-M-00.00.00. 

9.0 P ATNO CI 
Wykopy - p aci si  za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje: 

– wyznaczenie zarysu wykopu, 
– odspojenie gruntu ze z eniem na odk ad lub za adowaniem na samochody i odwiezieniem na wskazane przez Inspektora Nadzoru 
miejsce oraz umocnieniem cian wykopu, 
- umocnienie wykopów, 
– odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzgl dnieniem wykonania cianek szczelnych, 
Wykonanie podk adów i nasypów - p aci si  za m3 podk adu po zag szczeniu. Cena obejmuje: 
– dostarczenie materia u; 
– uformowanie i zag szczenie podk adu z wyrównaniem powierzchni; 
Zasypki - P aci si  za m3 zasypki po zag szczeniu. Cena obejmuje: 
– dostarczenie materia u; 
– uformowanie i zag szczenie z wyrównaniem powierzchni; 
Wywóz gruntu – P aci si  za m3 wywiezionego gruntu. Cena obejmuje: 
– za adowanie gruntu na rodki transportu, 
– przewóz na wskazan  odleg , 
– wy adunek z rozplanowaniem z grubsza, 
– utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwa ce 

UWAGI SZCZEGÓ OWE 
Przydatno  gruntów z wykopów do wykonania zasypek okre li Inspektor Nadzoru po wykonaniu wykopów. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
Przepisy zwi zane: 
PN-68/B-06050, PN-81/B-03020, BN-91/9936-02, BN-81/8976-06 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze. 
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów. 
PN-77/8931-12 - Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntów. 
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D-03.02.01 KANALIZACJA SANITARNA 
Kod CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kana ów ciekowych 
Kod  CPV 45232111-6  Ruroci gi wody ciekowej 
Kod CPV 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów do odprowadzenia cieków 
Kod CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ciekowej 
1.0 WST P 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania i odbioru robót: budowie zamkni tego systemu 
kanalizacji sanitarnej 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w ramach kontraktu okre lonego w pkt 1.1. 
W przypadku rozbie no ci niniejszej ST i dokumentacji projektowej, pierwsze stwo ma dokumentacja projektowa. 
1.3. Zakres robót obj tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej jak w 
przedmiocie tematu. 
1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1.Kanalizacje 
Kanalizacja deszczowa - sie  kanalizacyjna zewn trzna przeznaczona do odprowadzania cieków opadowych. 
1.4.2. Kana y  
1.4.2.1. Przykanalik - kana  przeznaczony do po czenia nieruchomo ci z sieci  kanalizacji sanitarnej. 
1.4.2.2. Kana  zbiorczy - kana  przeznaczony do zbierania cieków, z co najmniej dwóch kana ów bocznych  
1.4.2.3. Kolektor g ówny - kana  przeznaczony do zbierania cieków z kana ów oraz kana ów zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika. 
1.4.2.4. Kana  nieprze azowy - kana  zamkni ty o wysoko ci wewn trznej mniejszej ni  1,0 m. 
1.4.2.5. Kana  prze azowy - kana  zamkni ty o wysoko ci wewn trznej równej lub wi kszej ni  1,0 m. 
1.4.3. Urz dzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprze azowym przeznaczona do kontroli i prawid owej eksploatacji 
kana ów. 
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na za amaniach osi kana u w planie, na za amaniach spadku kana u 
oraz na odcinkach prostych. 
1.4.3.3. Studzienka po czeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do czenia, co najmniej dwóch kana ów dop ywowych w jeden 
kana  odp ywowy. 
1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna maj ca dodatkowy przewód pionowy umo liwiaj cy wytr cenie nadmiaru 
energii cieków, sp ywaj cych z wy ej po onego kana u dop ywowego do ni ej po onego kana u odp ywowego. 
1.4.3.5. Studzienka bezw azowa - lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu w azowego, spe niaj ca funkcje studzienki 
po czeniowej. 
1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale prze azowym przeznaczona do kontroli i prawid owej eksploatacji kana ów. 
1.4.3.7. Komora po czeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do czenia co najmniej dwóch kana ów dop ywowych w jeden kana  
odp ywowy. 
1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora maj ca pochylni  i zag bienie dna umo liwiaj ce wytr cenie nadmiaru energii cieków 
sp ywaj cych z wy ej po onego kana u dop ywowego. 
1.4.3.9. Wylot cieków - element na ko cu kana u odprowadzaj cego cieki do odbiornika. 
1.4.3.10. Przej cie syfonowe - jeden lub wi cej zamkni tych przewodów kanalizacyjnych z rur eliwnych, stalowych lub elbetowych 
pracuj cych pod ci nieniem, przeznaczonych do przep ywu cieków pod przeszkod  na trasie kana u. 
1.4.3.11. Wpust deszczowy - urz dzenie do odbioru cieków opadowych, sp ywaj cych do kana u z utwardzonych powierzchni terenu. 
1.4.4. Elementy studzienek i komór 
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cz  studzienki lub komory przeznaczona do czynno ci eksploatacyjnych. Wysoko  komory roboczej 
jest to odleg  pomi dzy rz dn  dolnej powierzchni p yty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz dn  spocznika. 
1.4.4.2. Komin w azowy - szyb po czeniowy komory roboczej z powierzchni  ziemi, przeznaczony do zej cia obs ugi do komory roboczej. 
1.4.4.3. yta przykrycia studzienki lub komory - p yta przykrywaj ca komor  robocz . 
1.4.4.4. az kana owy - element eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, 
umo liwiaj cy dost p do urz dze  kanalizacyjnych. 
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przep ywu w nim cieków. 
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomi dzy kinet  a cian  komory roboczej. 
1.4.5 Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w D-
M-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt l.5. 
2.0 MATERIA Y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Materia y do budowy kana ów sanitarnych 

 Rury kielichowe na uszczelk  wargow  z tworzywa PP o podwójnej ciance klasy S, 8kN/m2 
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 Rury kielichowe o ciance litej PVC klasy S, 8kN/m2 
 Tuleje szczelne krótkie gumowe 160/200/250/315/400 mm 

2.3. Studzienki kanalizacyjne 
2.3.1. Komora robocza 
Komora robocza studzienki (powy ej wej cia kana ów) powinna by  wykonana z: 
- kr gów betonowych lub elbetowych o rednicy 1,2 m odpowiadaj cych wymaganiom BN-86/8971-08, czone na uszczelk  gumow ,  
- muru ceg y kanalizacyjnej odpowiadaj cej wymaganiom PN-B-12037. 
Komora robocza poni ej wej cia kana ów powinna by  wykonana jako monolit z betonu klasy C-45/55 odpowiadaj cego wymaganiom PN-EN 
206-1:2003 lub alternatywnie z ceg y kanalizacyjnej. Studnie z osadnikiem o g boko ci 0,5m. 
2.3.2. Komin w azowy 
Komin w azowy winien by  wykonany z kr gów betonowych lub elbetowych o rednicy 0,80 m odpowiadaj cych wymaganiom BN-86/8971-08. 
2.3.3. Dno studzienki 
Dno studzienki wykonuje si  jako monolit z betonu hydrotechnicznego o w ciwo ciach podanych w pkt. 2.3.1. 
2.3.4. W azy kana owe 

azy kana owe nale y wykonywa  jako: 
- azy eliwne odpowiadaj ce wymaganiom PN-H-7405l-02 umieszczane w korpusie drogi, klasy D400 z wk adk  gumow , zabezpieczone 

przed obrotem. 
- azy eliwne typu lekkiego odpowiadaj ce wymaganiom PN-H-74051-01 umieszczane poza korpusem drogi,  
2.3.5. Stopnie z azowe 
Stopnie z azowe eliwne odpowiadaj ce wymaganiom PN-H-74086. 
2.3.6 Pier cienie odci aj ce elbetowe dla studzienek Ø 1,2 m zamontowane w jezdni. 
2.3.8 Wpusty wykonane jako eliwne na zawiasach pe ne klasy D400 drogowe lub C250 kraw nikowe. 
2.4. Materia y dla komór przelotowych po czeniowych i kaskadowych 
2.4.1. Komora robocza 
Komora robocza z p yt  stropow  i dnem mo e by  wykonana jako elbetowa wraz z domieszkami uszczelniaj cymi lub z ceg y kanalizacyjnej 
wg indywidualnej dokumentacji projektowej. 
2.4.2. Komin w azowy 
Komin w azowy wykonuje si  z kr gów betonowych lub elbetowych o rednicy 0,8 m odpowiadaj cych wymaganiom BN-86/8971-08. 
2.4.3. W az kana owy 
Wed ug pkt 2.3.4. 
2.5. Studzienki bezw azowe - lepe  
2.5.1. Komora po czeniowa 
Komor  po czeniow  ( ciany) wykonuje si  z betonu C45/55 odpowiadaj cego wymaganiom PN-EN 206-1:2003 z domieszkami 
uszczelniaj cymi lub z ceg y kanalizacyjnej odpowiadaj cej wymaganiom PN-B-l2037. 
2.5.2. P yta pokrywowa 
Je eli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to p yt  pokrywow  stanowi prefabrykat wg Katalogu powtarzalnych elementów 
drogowych. 
2.5.3. P yta denna 

yt  denn  wykonuje si  z betonu o w ciwo ciach podanych  
w pkt 2.3.1. 
2.6. Beton 
Beton C-45/55 powinien odpowiada  wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003 oraz PN-B-06265:2004. 
2.7. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiada  wymaganiom PN-B-14501. 
2.8 Studzienki z tworzyw sztucznych  
Zgodne z PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 476:2000. Sk adaj  si  z wyprofilowanych kinet, rur karbowanych stanowi cych komin studzienki oraz 
zwie cze . 
Rury trzonowe montowane w jezdni o sztywno ci obwodowej SN4 oraz poza jezdni  SN2.  
Jako zwie czenia stosowa  w azy eliwne klasy D400 lub wpusty deszczowe kraw nikowe i pe ne klasy C250  wsparte na sto ku z tworzywa 
sztucznego lub teleskopowym adapterze do w azów. Ze wzgl du na lokalizacj  w jezdni stosowa  pier cienie odci aj ce elbetowe. 
2.9 Sk adowanie materia ów 
2.9.1. Rury kana owe 
Rury mo na sk adowa  na otwartej przestrzeni, uk adaj c je w pozycji le cej jedno- lub wielowarstwowo. 
Powierzchnia sk adowania powinna by  utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si  wód opadowych. 
Wykonawca jest zobowi zany uk ada  rury wed ug poszczególnych grup, wielko ci i gatunków w sposób zapewniaj cy stateczno  oraz 
umo liwiaj cy dost p do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
2.9.2. Kr gi 
Kr gi mo na sk adowa  na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, e nacisk kr gów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
Przy sk adowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysoko  sk adowania nie powinna przekracza  1,8 m. Sk adowanie powinno umo liwia  
dost p do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kr gów. 
2.9.3. Ceg a kanalizacyjna 
Ceg a kanalizacyjna mo e by  sk adowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami umo liwiaj cymi 
odprowadzenie wód opadowych. 



 
Budowa systemu wodoci gowo-kanalizacyjnego w ul. Gen. J. Bema, Wojska Polskiego, kowej i S onecznej w W gorzewie 

17 

Ceg y w miejscu sk adowania powinny by  u one w sposób uporz dkowany, zapewniaj cy atwo  przeliczenia. Ceg y powinny by  u one w 
jednostkach adunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. 
Jednostki adunkowe mog  by  u one jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o cznej wysoko ci nie przekraczaj cej 3,0 m. 
Przy sk adowaniu cegie  luzem maksymalna wysoko  stosów i pryzm nie powinna przekracza  2,2 m. 
2.9.4. W azy kana owe i stopnie 

azy kana owe i stopnie powinny by  sk adowane z dala od substancji dzia aj cych koroduj cych. W azy powinny by  posegregowane wg 
klas. Powierzchnia sk adowania powinna by  utwardzona i odwodniona. 
2.9.6. Kruszywo 
Kruszywo nale y sk adowa  na utwardzonym i odwodnionym pod u w sposób zabezpieczaj cy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
2.10 Inne materia y okre lone w dokumentacji posiadaj ce atesty dopuszczaj ce je do stosowania do tego typu robót i 
zaakceptowane przez In yniera. 
3.0 SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
Ogólne wymagania i ustalenia dotycz ce sprz tu okre lono w D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne”  pkt 3. 
3.2. Sprz t do wykonania kanalizacji deszczowej  
Wykonawca przyst puj cy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: 
- urawi budowlanych samochodowych, 
- koparek przedsi biernych, 
- spycharek ko owych lub g sienicowych, 
- sprz tu do zag szczania gruntu, 
- wci garek mechanicznych, 
- beczkowozów. 
4.0 TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu okre lono w D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt 4 
4.2. Transport rur kana owych 
Rury mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczaj cy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
4.3. Transport kr gów 
Transport kr gów powinien odbywa  si  samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewo onych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przek adek, 
rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materia ów. 
Podnoszenie i opuszczanie kr gów o rednicach 1,2 m i l,5 m nale y wykonywa  za pomoc  minimum trzech lin zawiesza rozmieszczonych 
równomiernie na obwodzie prefabrykatu 
4.4. Transport ceg y kanalizacyjnej 
Ceg a kanalizacyjna mo e by  przewo ona dowolnymi rodkami transportu w jednostkach adunkowych lub luzem. 
Jednostki adunkowe nale y uk ada  na rodkach transportu samochodowego w jednej warstwie. 
Ceg y transportowane luzem nale y uk ada  na rodkach przewozowych ci le jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni 
rodka transportu. 

Wysoko adunku nie powinna przekracza  wysoko ci burt. 
Ceg y luzem mog  by  przewo one rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. 
Za adunek i wy adunek ceg y w jednostkach adunkowych powinien si  odbywa  mechanicznie za pomoc  urz dze  wyposa onych w osprz t 
kleszczowy, wid owy lub chwytakowy. Za adunek i wy adunek wyrobów przewo onych luzem powinien odbywa  si  r cznie przy u yciu 
przyrz dów pomocniczych. 
4.5. Transport w azów kana owych 

azy kana owe mog  by  transportowane dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
azy typu ci kiego mog  by  przewo one luzem, natomiast typu lekkiego nale y uk ada  na paletach po l0 szt. i czy  ta  stalow . 

4.6. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie rodki transportowe, które nie spowoduj  segregacji sk adników, zmiany sk adu 
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obni enia temperatury przekraczaj cej granic  okre lon  w wymaganiach technologicznych. 
4.7. Transport kruszyw 
Kruszywa mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu, w sposób zabezpieczaj cy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
4.8. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny by  zgodne z BN-88/6731-08. 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoc  ko ków osiowych, ko ków wiadków 
i ko ków kraw dziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilo ci reperów sta ych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rz dnymi sprawdzonymi przez s by 
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rz dne przeka e Inspektorowi. 
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5.3. Roboty ziemne 
Wykopy nale y wykona  jako w sko przestrzenne obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (mechanicznie ze wspomaganiem r cznym) 
powinny by  dostosowane do g boko ci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprz tu mechanicznego. 
Szeroko  wykopu uwarunkowana jest zewn trznymi wymiarami kana u, do których dodaje si  obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na 
deskowanie cian i uszczelnienie styków. Deskowanie cian nale y prowadzi  w miar  jego g bienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by  
wywieziony przez Wykonawc  na odk ad. 
Dno wykopu powinno by  równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona 
na poziomie wy szym od rz dnej projektowanej o 0,20 m. 
Zdj cie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by  wykonane bezpo rednio przed u eniem przewodów rurowych. Zdj cie tej warstwy 
Wykonawca wykona r cznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem. 
5.4. Przygotowanie pod a 
W gruntach suchych piaszczystych, wirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pod em jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze 
dna wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) pod e nale y wykona  z warstwy t ucznia lub wiru z piaskiem o grubo ci od 15 do 
20 cm cznie z u onymi s czkami odwadniaj cymi. 
5.5. Roboty monta owe 
Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i g boko  posadowienia ruroci gu powinny spe nia  poni sze warunki: 
- najmniejsze spadki kana ów powinny zapewni  dopuszczalne minimalne pr dko ci przep ywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mog  

by  jednak mniejsze: 
- dla kana ów o rednicy do 0,4 m - 3 ‰, 
- dla kana ów i kolektorów przelotowych - 1 ‰ (wyj tkowo dopuszcza si  spadek 0,5 ‰). 
Najwi ksze dopuszczalne spadki wynikaj  z ograniczenia maksymalnych pr dko ci przep ywu (dla rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, 
za  dla rur elbetowych 5 m/s). 

- boko  posadowienia powinna wynosi  w zale no ci od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem 
Budownictwa nr 1 z l5.03.7l). 

Przy mniejszych zag bieniach zachodzi konieczno  odpowiedniego ocieplenia kana u. 
Ponadto nale y d  do tego, aby zag bienie kana u na ko cówce sieci wynosi o minimum 2,5 m w celu zapewnienia mo liwo ci 
ewentualnego skanalizowania obiektów po onych przy tym kanale. 
5.5.1. Rury kana owe 
Poszczególne rury kana owe powinny by  u one na wyrównanym pod u i równomiernie obsypanie piaskiem i mocno podbite, aby rura nie 
zmieni a po enia. 
Poszczególne elementy rur czy  za pomoc  uszczelek . 
Po czenia kana ów stosowa  nale y zawsze w studzience lub w komorze (kana y o rednicy do 0,3 m mo na czy  na wpust lub poprzez 
studzienk  kryt  - lep ). 

t zawarty mi dzy osiami kana ów dop ywowego i odp ywowego - zbiorczego powinien zawiera  si  w granicach od 45 do 90°. 
Rury nale y uk ada  w temperaturze powy ej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa  w temperaturze nie mniejszej ni  +8° C. 
Przed zako czeniem dnia roboczego b  przed zej ciem z budowy nale y zabezpieczy  ko ce u onego kana u przed zamuleniem. 
5.5.2. Przykanaliki 
Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików nale y przestrzega  nast puj cych zasad: 
- trasa przykanalika powinna by  prosta, bez za ama  w planie i pionie (z wyj tkiem uków dla pod czenia do wpustu bocznego w kanale 

lub do syfonu przy pod czeniach do kana u ogólnosp awnego), 
- minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosi  0,20 m (dla pojedynczych wpustów i przykanalików nie d szych ni  12 m 

mo na stosowa rednic  0,l5 m), 
- ugo  przykanalika od studzienki ciekowej (wpustu ulicznego) do kana u lub studzienki rewizyjnej po czeniowej nie powinna 

przekracza  24 m, 
- czenie przykanalika do kana u mo e by  wykonane za po rednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. lepej) lub wpustu 

bocznego, 
- spadki przykanalików powinny wynosi  od min. 20 ‰ do max. 400 ‰ z tym, e przy spadkach wi kszych od 250 ‰ nale y stosowa  rury 

eliwne, 
- kierunek trasy przykanalika powinien by  zgodny z kierunkiem spadku kana u zbiorczego, 
- czenie przykanalika do kana u powinno by  wykonane pod k tem min. 45°, max. 90° (optymalnym 60°), 
- czenia przykanalików z dwóch stron do kana u zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny by  usytuowane w odleg ci min. l,0 m od 

siebie. 
5.5.3. Studzienki kanalizacyjne 
Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nale y przestrzega  nast puj cych 
zasad: 
- studzienki przelotowe powinny by  lokalizowane na odcinkach prostych kana ów w odpowiednich odleg ciach (max. 60 m przy 

rednicach kana u do 0,50 m i 70 m przy rednicach powy ej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kana u, 
- studzienki po czeniowe powinny by  lokalizowane na po czeniu jednego lub dwóch kana ów bocznych, 
- wszystkie kana y w studzienkach nale y czy  o  w o  (w studzienkach krytych), 
- studzienki nale y wykonywa  na uprzednio wzmocnionym (warstw  t ucznia lub wiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie 

betonowym, 
- studzienki wykonywa  nale y zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy 

wyst powaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym, 
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- w przypadku gdy ró nica rz dnych dna kana ów w studzience przekracza 0,50 m nale y stosowa  studzienki spadowe-kaskadowe, 
- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kana ach o rednicy powy ej 0,40 m powinny mie  przelew o kszta cie i wymiarach uzasadnionych 

obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na kana ach o rednicy do 0,40 m w cznie powinny mie  spad w postaci 
rury pionowej usytuowanej na zewn trz studzienki. Ró nica poziomów przy tym rozwi zaniu nie powinna przekracza  4,0 m. 

Sposób wykonania studzienek (przelotowych, po czeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego 
symbolem KB-4.12.l (7, 6, 8), a ponadto w “Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez “Transprojekt” Warszawa. 
Studzienki rewizyjne sk adaj  si  z nast puj cych cz ci: 
- komory roboczej, 
- komina w azowego, 
- dna studzienki, 
- azu kana owego, 
- stopni z azowych. 
Komora robocza powinna mie  wysoko  minimum 2,0 m. W przypadku studzienek p ytkich (kiedy g boko  u enia kana u oraz warunki 
ukszta towania terenu nie pozwalaj  zapewni  ww. wysoko ci) dopuszcza si  wysoko  komory roboczej mniejsz  ni  2,0 m. 
Przej cia rur kanalizacyjnych przez ciany komory nale y obudowa  i uszczelni  materia em plastycznym ustalonym w dokumentacji 
projektowej. 
Komin w azowy powinien by  wykonany z kr gów betonowych lub elbetowych o rednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08. Posadowienie komina 
nale y wykona  na p ycie elbetowej przej ciowej (lub rzadziej na kr gu sto kowym) w takim miejscu, aby pokrywa w azu znajdowa a si  nad 
spocznikiem o najwi kszej powierzchni. 
Studzienki p ytkie mog  by  wykonane bez kominów w azowych, wówczas bezpo rednio na komorze roboczej nale y umie ci  p yt  
pokrywow , a na niej skrzynk  w azow  wg PN-H-74051. 
Dno studzienki nale y wykona  na mokro w formie p yty dennej. 
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach nara onych na obci enia dynamiczne) powinny mie  w az typu ci kiego wg 
PN-H-74051-02. W innych przypadkach mo na stosowa  w azy typu lekkiego wg PN-H-74051-01. 
Poziom w azu w powierzchni utwardzonej powinien by  z ni  równy, natomiast w trawnikach i ziele cach górna kraw  w azu powinna 
znajdowa  si  na wysoko ci min. 8 cm ponad poziomem terenu. 
W cianie komory roboczej oraz komina w azowego nale y zamontowa  mijankowo stopnie z azowe w dwóch rz dach, w odleg ciach 
pionowych 0,30 m i w odleg ci poziomej osi stopni 0,30 rn. 
5.5.4. Studzienki bezw azowe - lepe 
Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 m. Wszystkie kana y w tych studzienkach nale y czy  sklepieniami. 
Studzienki posadawia si  na podsypce z piasku grubo ci 7 cm, po u eniu kana u. 
5.5.5 Izolacje 
Rury betonowe i elbetowe u yte do budowy kanalizacji powinny by  zabezpieczone przed korozj , zgodnie z zasadami zawartymi w “Instrukcji 
zabezpieczania przed korozj  konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. 
Studzienki zabezpiecza si  przez posmarowanie z zewn trz izolacj  bitumiczn . 
Dopuszcza si  stosowanie innego rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem. 
W rodowisku s abo agresywnym, niezale nie od czynnika agresji, studzienki nale y zabezpieczy  przez zagruntowanie izolacj  asfaltow  oraz 
trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gor co wg PN-C-96177. 
W rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na du  ró norodno  i bardzo du y przedzia  nat enia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia 
rur przed korozj  Wykonawca uzgodni z Inspektorem 
5.5.6 Zasypanie wykopów i ich zag szczenie 
Zasypywanie rur w wykopie nale y prowadzi  warstwami grubo ci 20 cm. Materia  zasypkowy powinien by  równomiernie uk adany i 
zag szczany po obu stronach przewodu. Wska nik zag szczenia powinien by  zgodny z okre lonym w ST - mim. 0.97. Rodzaj gruntu do 
zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem. 
5.6 Odwodnienie wykopów 
Prowadzi  na bie co zale nie od warunków terenowych oraz pogody w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 
6.0 KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przyst pieniem do robót 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania materia ów do betonu i zapraw i ustali  recept . 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z cz stotliwo ci  okre lon  w niniejszej ST i 
zaakceptowan  przez Inspektora. 
W szczególno ci kontrola powinna obejmowa : 
- sprawdzenie rz dnych za onych aw celowniczych w nawi zaniu do podanych sta ych punktów wysoko ciowych z dok adno ci  do 1 cm, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod , 
- badanie i pomiary szeroko ci, grubo ci i zag szczenia wykonanej warstwy pod a z kruszywa mineralnego lub betonu, 
- badanie odchylenia osi kolektora, 
- sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  projektow  za enia przewodów i studzienek, 
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 
- sprawdzenie prawid owo ci u enia przewodów, 
- sprawdzenie prawid owo ci uszczelniania przewodów, 
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- badanie wska ników zag szczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie rz dnych posadowienia studzienek ciekowych (kratek) i pokryw w azowych, 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozj . 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie odleg ci kraw dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi  wi cej ni : ± 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno by  wi ksze ni  0,1 m, 
- odchylenie grubo ci warstwy pod a nie powinno przekracza  ± 3 cm, 
- odchylenie szeroko ci warstwy pod a nie powinno przekracza  ± 5 cm, 
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleg ci osi u onego kolektora od osi przewodu ustalonej na awach celowniczych 

nie powinna przekracza  ± 5 mm, 
- odchylenie spadku u onego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza  - 5 % projektowanego spadku (przy 

zmniejszonym spadku) i + 10 % projektowanego spadku (przy zwi kszonym spadku), 
- wska nik zag szczenia zasypki wykopów okre lony w trzech miejscach na d ugo ci 100 m powinien by  zgodny z pkt 5.5.9, 
- rz dne kratek ciekowych i pokryw studzienek powinny by  wykonane z dok adno ci  do ± 5 mm. 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M-00.00.00  “Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  jest  
- m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 
- kpl. (komplet) wykonanych obiektów sieciowych 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora, je eli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj : 
- roboty monta owe wykonania rur kana owych i przykanalika, 
- wykonane studzienki kanalizacyjne, 
- wykonane komory, 
- wykonana izolacja, 
- zasypany zag szczony wykop. 
Odbiór robót zanikaj cych powinien by  dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego post pu 
robót. 

ugo  odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by  mniejsza od 50 m. 
9.0 PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- dostaw  materia ów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie rozbiórek elementów istniej cych koliduj cych z wykonywanym uzbrojeniem nie przewidzianych do dalszej eksploatacji, 
- umocnienie cian wykopu i jego odwodnienie, 
- wykonanie s czków, 
- enie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, 
- wykonanie prób szczelno ci i badania kamer  poprawno ci u enia, 
Cena 1 kpl. wykonania obiektów na sieci obejmuje  
- oznakowanie robót, 
- dostaw  materia ów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie rozbiórek elementów istniej cych koliduj cych z wykonywanym uzbrojeniem nie przewidzianych do dalszej eksploatacji, 
- umocnienie cian wykopu i jego odwodnienie, 
- wykonanie s czków, 
- monta  dolnych cz ci studni i szczelne ich po czenie z kana ami, 
- wykonanie izolacji rur i studzienek, 
- przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w specyfikacji technicznej. 
Ceny jednostkowe zawieraj  koszty wykonania wykopów, zabezpiecze  wykopów, obni enie zwierciad a wody gruntowej (o ile b dzie taka 
potrzeba), osuszenie wykopów, wykonania zasypek (z ich zag szczeniem), odtworzenie nawierzchni, wykonania sieci w ilo ci stanowi cej min. 
10% projektowanych sieci metodami bezwykopowymi, za enie rur os onowych o odpowiedniej rednicy w ilo ci stanowi cej min. 10% 
projektowanej sieci oraz inne czynno ci zwi zane bezpo rednio z przebudow  i budow  sieci. 
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10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
2. PN-B-l1111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mieszanka. 
3. PN-B-l1112 Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych. 
4. PN-B-12037 Ceg a pe na wypalana z gliny - kanalizacyjna. 
5. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwyk e. 
6. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wype niaczy stosowany na gor co. 
7. PN-H-74051-00   W azy kana owe. Ogólne wymagania i badania. 
8. PN-H-74051-01   W azy kana owe. Klasa A (w azy typu lekkiego). 
9. PN-H-7405J-00    W azy kana owe. Klasy B, C, D (w azy typu ci kiego ). 
10. PN-H-74080-0l      Skrzynki eliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania. 
11. PN-H-74080-00     Skrzynki eliwne wpustów deszczowych. Klasa C. 
12. PN-H-74086 Stopnie eliwne do studzienek kontrolnych. 
13. PN-H-74101 eliwne rury ci nieniowe do po cze  sztywnych. 
14. BN-88/6731-08     Cement. Transport i przechowywanie. 
15. PN-EN 206-1:2003 Beton Cz  1: Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno  
16. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupe nienia PN-EN 206-1:2003  
17. BN-86/8971-08     Prefabrykaty budowlane z betonu. Kr gi betonowe i elbetowe. 
18. PN-C-8919:1998  Rury kanalizacyjne z PCV 
19. ISO4427        Rury kanalizacyjne z PE-HD 
20. PN–79/H–74244   Rury stalowe przewodowe ogólnego stosowania 
21. PN-EN 858:2005  Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich 
10.2. Inne dokumenty 
22. Rozporz dzenie Ministra rodowiska z 8 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 168 poz. 1763) w sprawie warunków, jakie nale y spe nia  przy 

odprowadzeniu cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska naturalnego. 
23. Instrukcja zabezpieczania przed korozj  konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 
24. Katalog budownictwa 

KB4-4.12.1.(6) Studzienki po czeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(11) Studzienki lepe (lipiec 1980) 
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki ciekowe do odwodnienia dróg (pa dziernik 1983) 
KB1-22.2.6.(6) Kr gi betonowe rednicy 50 cm; wysoko ci 30 lub 60 cm 

25. “Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. “Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r. 
26. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urz dze  sieciowych, wodoci gowych i kanalizacyjnych, BPC WiK “Cewok” i BPBBO 

Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespó  Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powo any przez 
Prezydenta m. st. Warszawy - sierpie  1984 r. 
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D-01.03.05 SIE  WODOCI GOWA  
Kod CPV 45231300-8     Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci gów i ruroci gów do   

   odprowadzenia cieków. 
Kod CPV 45232150-8      Roboty w zakresie ruroci gów do przesy u wody 
Kod CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kana ów ciekowych 
Kod  CPV 45232111-6  Ruroci gi wody ciekowej 
Kod CPV 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów do odprowadzenia cieków 
Kod CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ciekowej 
 
1.0 WST P 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania i odbioru robót: budowy sieci wodoci gowej. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w ramach kontraktu okre lonego w pkt 1.1. 
W przypadku rozbie no ci niniejszej ST i dokumentacji projektowej, pierwsze stwo ma dokumentacja projektowa. 
1.3. Zakres robót obj tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem sieci i przy czy sieci wodoci gowej jak 
w przedmiocie tematu. 
1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1 Sie  wodoci gowa – ruroci gi do zaopatrzenia wodnego dla celów gospodarczo - bytowych budynków i po arowych zewn trznych. 
1.4.2 Przy cza wodoci gowe – ruroci gi do zaopatrzenia wodnego dla celów gospodarczo-bytowych wraz z pomiarem zu ycia wody 
indywidualne dla ka dego u ytkownika. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
2.0 MATERIA Y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
2.2. Rury przewodowe 
- Rury z polietylenu PE100 SDR17 PN10 czone za pomoc  kszta tek elektrooporowych i poprzez zgrzewanie doczo owe zgodne z norm  PN-
EN 12201 
2.3 Rury ochronne 
Rury ochronne nale y wykona  z materia ów trwa ych, szczelnych, wytrzyma ych mechanicznie i odpornych na dzia anie czynników 
agresywnych. 
Powierzchnie cianek powinny by  od wewn trz i zewn trz odpowiednio zaizolowane. 
Do wykonania rur ochronnych nale y stosowa  rury stalowe, bez szwu walcowane na gor co ogólnego zastosowania wg PN-80/H-74219 [29] 
malowane wewn trznie asfaltoz  (WM) i zabezpieczone zewn trznie pow ok  bitumiczn  z podwójn  przek adk  (ZO2), 
2.3 Armatura sieci wodoci gowej 
2.3.1 Zasuwy 
- korpus i pokrywa wykonana z eliwa sferoidalnego 
- klin zasuwy z nawulkanizowan  pow ok  elastomerow  z atestem PZH 
- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu „ring” 
- ruby cz ce pokryw  z korpusem wpuszczone i zabezpieczone mas  zalewow  
- nakr tka klina wykonana z metalu kolorowego z mo liwo ci  wymiany 
- zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z zaleceniami znaku jako ci RAL 
2.3.2 Hydranty nadziemne 
- g owice wykonane z eliwa sferoidalnego GGG400 
- zamkni cie kulowe 
- wrzeciono uszczelnione uszczelkami typu „ring” 
- mo liwo  ca kowitego odwodnienia kolumny w stanie zamkni tym – ilo  pozosta ej wody=0 
- zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z zaleceniami znaku jako ci RAL. 
2.4 Bloki oporowe 
Nale y stosowa : 
 bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyk ego klasy B25 odpowiadaj ce wymaganiom normy BN-81/9192-04 [57] i BN-81/9192-05 [58] 

do przewodów o rednicach od 100 do 400 mm i ci nieniu próbnym nie przekraczaj cym 0,98 MPa, 
 bloki oporowe elbetowe do przewodów o rednicach powy ej 400 mm wykonane z betonu klasy B25 z zastosowaniem stali zbrojeniowej 

St3S i 18G2 wg indywidualnej dokumentacji projektowej. 
2.5 Elementy monta owe 
Jako elementy monta owe nale y stosowa : 
 nasuwki eliwne odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-84/H-74101 [26], 
 kompensatory d awnicowe ko nierzowe eliwne wg PN-89/M-74301 [41]. 
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2.6 Inne materia y okre lone w dokumentacji posiadaj ce atesty dopuszczaj ce je do stosowania do tego typu robót i zaakceptowane 
przez In yniera.. 
3.0 SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
Ogólne wymagania i ustalenia dotycz ce sprz tu okre lono w D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprz t do wykonania sieci wodoci gowej  
Wykonawca przyst puj cy do wykonania sieci wodoci gowej powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: 
- urawi budowlanych samochodowych, 
- zgrzewarek doczo owych, 
- koparek przedsi biernych, 
- spycharek ko owych lub g sienicowych, 
- sprz tu do zag szczania gruntu, 
- wci garek mechanicznych, 
- beczkowozów. 
4.0 TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu okre lono w D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport rur kana owych 
Rury mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczaj cy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
4.3. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie rodki transportowe, które nie spowoduj  segregacji sk adników, zmiany sk adu 
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obni enia temperatury przekraczaj cej granic  okre lon  w wymaganiach technologicznych. 
4.4. Transport kruszyw 
Kruszywa mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu, w sposób zabezpieczaj cy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
4.5. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny by  zgodne z BN-88/6731-08. 
4.6. Transport kr gów oraz komory wodomierzowej 
Transport prefabrykatów betonowych i elbetowych powinien odbywa  si  samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewo onych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przek adek, 
rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materia ów. 
Podnoszenie i opuszczanie kr gów o rednicach 1,2 m i l,5 m nale y wykonywa  za pomoc  minimum trzech lin zawiesza rozmieszczonych 
równomiernie na obwodzie prefabrykatu 
4.7. Transport ceg y kanalizacyjnej 
Ceg a kanalizacyjna mo e by  przewo ona dowolnymi rodkami transportu w jednostkach adunkowych lub luzem. 
Jednostki adunkowe nale y uk ada  na rodkach transportu samochodowego w jednej warstwie. 
Ceg y transportowane luzem nale y uk ada  na rodkach przewozowych ci le jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni 
rodka transportu. 

Wysoko adunku nie powinna przekracza  wysoko ci burt. 
Ceg y luzem mog  by  przewo one rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. 
Za adunek i wy adunek ceg y w jednostkach adunkowych powinien si  odbywa  mechanicznie za pomoc  urz dze  wyposa onych w osprz t 
kleszczowy, wid owy lub chwytakowy. Za adunek i wy adunek wyrobów przewo onych luzem powinien odbywa  si  r cznie przy u yciu 
przyrz dów pomocniczych. 
4.8. Transport w azów kana owych 

azy kana owe mog  by  transportowane dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
azy typu ci kiego mog  by  przewo one luzem, natomiast typu lekkiego nale y uk ada  na paletach po l0 szt. i czy  ta  stalow . 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne". 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoc  ko ków osiowych, ko ków wiadków 
i ko ków kraw dziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilo ci reperów sta ych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rz dnymi sprawdzonymi przez s by 
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rz dne przeka e Inspektorowi. 
5.3. Roboty ziemne 
Wykopy nale y wykona  jako otwarte obudowane w szalunkach. Metody wykonania robót - wykopu (r cznie ze wspomaganiem mechanicznym) 
powinny by  dostosowane do g boko ci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprz tu mechanicznego. 
Szeroko  wykopu uwarunkowana jest zewn trznymi wymiarami kana u, do których dodaje si  obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na 
deskowanie cian i uszczelnienie styków. Deskowanie cian nale y prowadzi  w miar  jego g bienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by  
wywieziony przez Wykonawc  na odk ad. 
Dno wykopu powinno by  równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona 
na poziomie wy szym od rz dnej projektowanej o 0,20 m. 
Zdj cie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by  wykonane bezpo rednio przed u eniem przewodów rurowych. Zdj cie tej warstwy 
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Wykonawca wykona r cznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem. 
5.4. Przygotowanie pod a 
W gruntach suchych piaszczystych, wirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pod em jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze 
dna wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) pod e nale y wykona  z warstwy t ucznia lub wiru z piaskiem o grubo ci od 15 do 
20 cm cznie z u onymi s czkami odwadniaj cymi. 
5.5. Roboty monta owe 
Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i g boko  posadowienia ruroci gu powinny spe nia  poni sze warunki: 
- najmniejsze spadki kana ów powinny zapewni  ewentualne odwodnienie ruroci gów w razie potrzeby  
- boko  posadowienia powinna wynosi  w zale no ci od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 1,4 m (zgodnie z Dziennikiem 

Budownictwa nr 1 z l5.03.7l) 
- regulacj  wysoko ci skrzynek zasuw ulicznych wykona  poprzez ich demonta  i dostosowanie d ugo ci trzpienia zasuwy, a nast pnie 

ponowne zamontowanie skrzynki na zadanej rz dnej 
- hydranty nale y zdemontowa  zachowuj c ostro no  i zamontowa  nowe z zastosowaniem kszta tek opisanych w wykazie  
Przy mniejszych zag bieniach zachodzi konieczno  odpowiedniego ocieplenia kana u. 
-   nale y przeprowadzi  demonta  w azów kana owych studni kanalizacyjnych i wyregulowa  ich   wysoko  z zastosowaniem pier cieni 
dystansowych. Przy konieczno ci obni enia w azu nale y rozebra  najwy szy kr g nastudzienny i wymieni  na ni szy lub wyregulowa  
wysoko  za pomoc  pier cieni dystansowych 
5.5.1. Rury kana owe 
Poszczególne rury kana owe u one rury powinny by  u one na wyrównanym pod u i równomiernie obsypanie piaskiem i mocno podbite, 
aby rura nie zmieni a po enia. 
Poszczególne elementy rur czy  za pomoc  kielichów lub nasuwek z uszczelk  wargow  dwu- lub trójdzieln ..  
Rury nale y uk ada  w temperaturze powy ej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa  w temperaturze nie mniejszej ni  +8° C. 
Przed zako czeniem dnia roboczego b  przed zej ciem z budowy nale y zabezpieczy  ko ce u onego kana u przed zanieczyszczeniem. 
5.5.2 Próba szczelno ci i dezynfekcja 
Wykonane odcinki przed zasypaniem podda  próbie ci nienia wg PN-81/B-10725 na ci nienie 1,0 MPa w ci gu 12 godzin.  
Wodoci g przep uka , a przed oddaniem do u ytku przeprowadzi  dezynfekcj  roztworem wody z czynnym chlorem w ilo ci 10-30 mg/l, 
zostawiaj c w rurach roztwór na 24 godziny. 
5.5.3 Zasypanie wykopów i ich zag szczenie 
Zasypywanie rur w wykopie nale y prowadzi  warstwami grubo ci 20 cm. Materia  zasypkowy powinien by  równomiernie uk adany i 
zag szczany po obu stronach przewodu. Wska nik zag szczenia powinien by  zgodny z okre lonym w ST - mim. 0.97. Rodzaj gruntu do 
zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem. 
5.6 Odwodnienie wykopów 
Metody oraz sposób wykonania odwodnienia zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentacji technicznej. 
6.0 KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przyst pieniem do robót 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania materia ów do betonu i zapraw i ustali  recept . 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z cz stotliwo ci  okre lon  w niniejszej ST i 
zaakceptowan  przez Inspektora. 
W szczególno ci kontrola powinna obejmowa : 
- sprawdzenie rz dnych za onych aw celowniczych w nawi zaniu do podanych sta ych punktów wysoko ciowych z dok adno ci  do 1 cm, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod , 
- badanie i pomiary szeroko ci, grubo ci i zag szczenia wykonanej warstwy pod a z kruszywa mineralnego lub betonu, 
- badanie odchylenia osi ruroci gu, 
- sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  projektow  za enia przewodów i w ów, 
- badanie odchylenia spadku ruroci gu, 
- sprawdzenie prawid owo ci u enia przewodów, 
- sprawdzenie prawid owo ci uszczelniania przewodów, 
- badanie wska ników zag szczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie rz dnych posadowienia zasuw i hydrantów, 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozj . 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie odleg ci kraw dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi  wi cej ni : ± 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno by  wi ksze ni  0,1 m, 
- odchylenie grubo ci warstwy pod a nie powinno przekracza  ± 3 cm, 
- odchylenie szeroko ci warstwy pod a nie powinno przekracza  ± 5 cm, 
- odchylenie ruroci gu w planie, odchylenie odleg ci osi u onego ruroci gu od osi przewodu ustalonej na awach celowniczych nie 

powinna przekracza  ± 5 mm, 
- odchylenie spadku u onego ruroci gu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza  - 5 % projektowanego spadku (przy 

zmniejszonym spadku) i + 10 % projektowanego spadku (przy zwi kszonym spadku), 
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- wska nik zag szczenia zasypki wykopów okre lony w trzech miejscach na d ugo ci 100 m powinien by  zgodny z pkt 5.5.9, 
- rz dne zasuw i hydrantów powinny by  wykonane z dok adno ci  do ± 5 mm. 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  jest m (metr) wykonanej i odebranej sieci wodoci gowej wraz z uzbrojeniem, a tak e ilo  przebudowanych studni 
kanalizacyjnych (szt). 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora, je eli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj : 
- roboty monta owe wykonania rur przewodowych i przy czy, 
- zamontowana armatura sieciowa, 
- zasypany zag szczony wykop. 
Odbiór robót zanikaj cych powinien by  dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego post pu 
robót. 
9.0 PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodoci gowej obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- dostaw  materia ów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem cian wykopu i jego odwodnienie, 
- przygotowanie pod a i fundamentu, 
- wykonanie s czków 
- enie przewodów wodoci gowych, przy czy, 
- monta  hydrantów i armatury, 
- zabezpieczenie sieci istniej cych,  
- monta  rur os onowych, 
- naprawa uszkodzonych drena y, 
- zasypanie i zag szczenie wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w specyfikacji technicznej. 
- wykonanie badania bakteriologicznego wody 
Ceny jednostkowe zawieraj  koszty wykonania wykopów, zabezpiecze  wykopów, obni enie zwierciad a wody gruntowej (o ile b dzie taka 
potrzeba), osuszenie wykopów, wykonania zasypek (z ich zag szczeniem), odtworzenie nawierzchni, wykonania sieci w ilo ci stanowi cej min. 
10% projektowanych sieci metodami bezwykopowymi, za enie rur os onowych o odpowiedniej rednicy w ilo ci stanowi cej min. 10% 
projektowanej sieci oraz inne czynno ci zwi zane bezpo rednio z przebudow  i budow  sieci wodoci gowej. 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1. Normy 
27. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
28. PN-B-l1111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mieszanka. 
29. PN-B-l1112  Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych. 
30. PN-H-74101 eliwne rury ci nieniowe do po cze  sztywnych. 
31. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
32. BN-62/6738-03, 04, 07  Beton hydrotechniczny. 
33. PN–79/H–74244 Rury stalowe przewodowe ogólnego stosowania 
34. PN-87/B-01060     Sie  wodoci gowa zewn trzna. Obiekty i elementy  wyposa enia. Technologia 
35. PN-85/B-01700 Wodoci gi i kanalizacja. Urz dzenia i sie  zewn trzna. Oznaczenia graficzne 
36. PN-81/B-10725 Wodoci gi. Przewody zewn trzne. Wymagania i badania przy odbiorze  
37. PN-74/C-89200  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
38. PN-B-12037 Ceg a pe na wypalana z gliny – kanalizacyjna 
39. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wype niaczy stosowany na gor co. 
40. PN-H-74051-00 azy kana owe. Ogólne wymagania i badania. 
41. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kr gi betonowe i elbetowe. 



 
Budowa systemu wodoci gowo-kanalizacyjnego w ul. Gen. J. Bema, Wojska Polskiego, kowej i S onecznej w W gorzewie 

26 

10.2. Inne dokumentv 
42. Instrukcja zabezpieczania przed korozj  konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 
43. “Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. “Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r. 
44. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urz dze  sieciowych, wodoci gowych i kanalizacyjnych, BPC WiK “Cewok” i BPBBO 

Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespó  Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powo any przez 
Prezydenta m. st. Warszawy - sierpie  1984 r. 
 


