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1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.1. Nazwa zamówienia 

,, Projekt na wymianę sieci zewnętrznej, wodno-kanalizacyjnej i deszczowej na 
terenie Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie” 
 

1.2. Przedmiot i zakres ST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót budowlanych. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót podczas budowy przyłączy do sieci miejskiej, sieci wodociągowej wraz z 
przyłączami do budynków, kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków i 
kanalizacji deszczowej, które zostaną wykonane na terenie Szpitala 
Neuropsychiatrycznego przy ul. Abramowickiej 2 oraz do budynku Przychodni na ul. 
Abramowickiej 4b w Lublinie. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą 
prowadzenia robót określonych w Dokumentacji Projektowej zawierającej opis techniczny, 
rysunki, obejmujące wykonanie robót inŜynieryjnych związanych z budową sieci 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej. 
W róŜnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do norm krajowych. 
Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych czytane  
w połączeniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonywaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich 
postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach 
Technicznych. Zakłada się, iŜ Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z treścią i 
wymaganiami tych norm.  
 
1.3. Określenia podstawowe 
 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowy –tytuł prawny wynikający  
z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 
albo stosunku zobowiązanego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót 
budowlanych.  
 
Pozwolenie na budowę –decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu 
budowlanego.  
 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
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potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu – takŜe dziennik montaŜu.  

 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
 
Teren zamknięty – teren, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego  
i kartograficznego:  
— Obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych;  
— Bezpośredniego wydobywania kopalni ze złoŜa, będący w dyspozycji zakład 
górniczego;  
 
Właściwy organ – naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – 
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,  
 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony  
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały  
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
uŜytkową.  
 
Organ samorządu zawodowego – organ określony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r.  
o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz.U.  
z 2001r. Nr5, poz. 42 z późn. zm.)  
 
Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia  
w zagospodarowaniu tego terenu.  
 
Opłata – kwota naleŜności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  
 
Droga tymczasowa (montaŜowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidzianą do 
usunięcia po ich zakończeniu.  
 
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
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Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  
 
Rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiąŜka z ponumerowanymi 
stronami, słuŜąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  
 
Część obiektu lub etap wykonania – część wykonania obiektu budowlanego zdolną do 
spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – uŜytkowych i moŜliwą do odebrania  
i przekazania do eksploatacji.  
 
Ustalenie techniczne – ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych  
i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
 
Laboratorium  – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 
wyrobów budowlanych oraz rodzajów przeprowadzonych robót.  
 
Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera. Materiały 
uŜyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe, za wyjątkiem 
materiałów uŜywanych do odtworzenia części chodników, krawęŜników, nawierzchni z 
płyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w których zostało to wskazane jako „materiał z 
odzysku”.  
 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.  
 
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych  
z prowadzeniem budowy.  
 
Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej.  
 
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych.  
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Dla inwestycji: „Projekt na wymianę sieci zewnętrznej, wodno-kanalizacyjnej i deszczowej na terenie 
Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie  

 

BAYER PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZON Ą ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
70-372 Szczecin, ul. Bohaterów Warszawy 21, KRS: 0000369462, NIP: 852-258-15-20, REGON: 320935390;  

tel. +48 914828122, +48 601535687, fax: +48 91484066; e-mail: bayerprojekt@bayerprojekt.pl 
Oddział Lublin, 20-423 Lublin, ul. Piękna 8, tel. +48 503025850, tel/fax +48 814402061; e-mail: lublin@bayerprojekt.pl 

8 
 

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowania i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych  
 
Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upowaŜnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 
zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 
dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących 
wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2).  
 
Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ naleŜycie zidentyfikowano 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 
budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) 
certyfikat zgodności wykazuje, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę 
techniczną  
(w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).  
 
Znak zgodności – zastrzeŜony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji, wskazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania iŜ dany 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 
normatywnym.  
 
Skała – jest definiowana jako wszystkie materiały wymagające – zdaniem Inspektora 
Nadzoru – wysadzenia lub zastosowania klinów metalowych i młotów dwuręcznych, lub 
zastosowania wierceń pneumatycznych w celu ich usunięcia, których to materiałów nie 
moŜna wydobyć poprzez zrywanie ciągnikiem o mocy uŜytecznej równej co najmniej 150 
KM z pojedynczą, wysokowydajną zrywarką zamontowaną z tyłu.  
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz pozostałymi powszechnie stosowanymi nazwami. 
 
1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową  (Projekt Budowlany), Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
 
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaŜe Wykonawcy 
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów, przekaŜe Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i 
jeden komplet SST.  
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 
wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli 
urządzeń, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie 
rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia.  
 
Koszty związane z nadzorami właścicieli terenów lub urządzeń, wynikające z warunków, 
na jakich zostały wydane pozwolenia na budowę oraz na jakich uzgodniono dokumentację 
projektową naleŜy podać w formie jednostkowej. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca odtworzy  
i utrwali na własny koszt.  
 
1.4.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia  
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  
— Dostarczoną przez Zamawiającego;  
— Sporządzoną przez Wykonawcę;  
 
1.4.3.Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznymi  
Dokumentacja Projektowa i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do 
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieŜności w 
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona 
w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 
interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały mają 
być zgodne z Dokumentacją Projektową i SST. W przypadku stwierdzenia ewentualnych 
rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są waŜniejsze od odczytu 
ze skali rysunków. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uwaŜane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane 
materiały lub wykonane Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy.  
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l.4.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 
Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru końcowego 
Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i 
innych. 
 
1.4.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania 
Robót wykończeniowych Wykonawca będzie utrzymywać Teren Budowy i wykopy w 
stanie bez wody stojącej;  

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów  
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych,  
a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych;  
• środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:  

— zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi;  
— zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami;  
— moŜliwością powstania poŜaru;  
Wszelkie prace naleŜy prowadzić w sposób nie naruszający stanu środowiska. W 
przypadku ingerencji po zakończeniu robót odtworzyć zniszczone struktury gleby i 
roślinności. 
Ze względu na fakt, Ŝe teren na którym prowadzona będzie inwestycja objęty jest ochroną 
konserwatorską podczas robót naleŜy przestrzegać wszystkich wytycznych 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie. 
Podczas prowadzenie prac naleŜy przestrzegać wszystkich wytycznych zamieszczonych w  
Opinii Dendrologicznej, będącej integralną częścią Dokumentacji Projektowej.    
 
1.4.6.Ochrona przeciwpoŜarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz 
w maszynach  
i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  
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1.4.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stęŜeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą 
miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, 
które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla 
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  
 
1.4.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji  
i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru oraz 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych 
uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych  
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
 
1.4.9.Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony 
fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
1.4.10.Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
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oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 
umownej.  
 
1.4.11.Ochrona i utrzymanie Robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do Robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca będzie 
utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty 
utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
 
1.4.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  
z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  
i wytycznych podczas prowadzenia Robót. W szczególności Wykonawca zastosuje się do:  
— Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z dn. 
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407 ).  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Uznaje się, Ŝe 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie jednostkowej umownej.  
 
1.4.13.Wycinka zieleni  
Wycinka drzew w ramach przygotowania terenu zostanie wykonana przez Wykonawcę. 
Wykonawca uwzględni w Cenie umownej kosztów związanych z usunięciem drzew.  
W ramach Umowy Wykonawca wykona usunięcie samowysiewających się krzewów, jako 
roboty przygotowawcze pod wykonanie prac. Koszty z tym związane Wykonawca ujmie w 
ramach ceny jednostkowej robót podstawowych, których dotyczą te roboty 
przygotowawcze.  
 
2.MATERIAŁY  
 
Wszystkie materiały, których Wykonawca uŜyje do wbudowania muszą odpowiadać 
warunkom określonym w art.10. Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst 
jednolity wg Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 10 
listopada 2000 r.). Ponadto powinny być zgodne z Polskimi Normami lub powinny 
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posiadać aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności lub znak zgodności oraz certyfikat 
na znak bezpieczeństwa (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 9.11.1999 r. – 
Dz. U. Nr 5/00 r. poz. 53.)  
Wykonawca dla potwierdzenia jakości uŜytych materiałów dostarczy atesty wytwórcy lub 
świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów.  
 
2.1.Źródła szukania materiałów  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie 
oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, Ŝe 
materiały uzyskane  
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. Pozostałe materiały budowlane 
powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).  
 
2.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi 
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi 
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów  
z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku  
i Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu 
przy ukończeniu Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na 
Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą 
wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 
wskazań Inspektora Nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora 
Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy 
poza tymi, które zostały wyszczególnione w umowie. Eksploatacja źródeł materiałów 
będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  
 
2.3.Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w 
celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Dla inwestycji: „Projekt na wymianę sieci zewnętrznej, wodno-kanalizacyjnej i deszczowej na terenie 
Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie  

 

BAYER PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZON Ą ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
70-372 Szczecin, ul. Bohaterów Warszawy 21, KRS: 0000369462, NIP: 852-258-15-20, REGON: 320935390;  

tel. +48 914828122, +48 601535687, fax: +48 91484066; e-mail: bayerprojekt@bayerprojekt.pl 
Oddział Lublin, 20-423 Lublin, ul. Piękna 8, tel. +48 503025850, tel/fax +48 814402061; e-mail: lublin@bayerprojekt.pl 

14 
 

będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W 
przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki:  
— Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.  
— Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
Kontraktu.  

 
2.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te, 
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora Nadzoru. KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem  
i niezapłaceniem.  
 
2.5.Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.  
 
2.6.Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w 
okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora 
Nadzoru. Wybrany  
i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniony.  
 
3.SPRZĘT  
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym 
przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, SST, PZJ i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
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przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 
zgodny z normami  ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli 
Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone 
do Robót.  
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów oraz stan dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.  
 
4.2.Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na 
polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach lądowych oraz dojazdach do Terenu Budowy . 
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.Ogólne zasady wykonywania Robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w 
planie  
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę  
w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji 
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lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takŜe w 
normach  
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji 
robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1.Program Zapewnienia Jakości (PZJ)  
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości ( PZJ ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz 
poleceniami  
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:  
a) część ogólną opisującą:  

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót;  
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót;  
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;  
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót;  
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót;  
• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań);  

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi Nadzoru;  

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne;  

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, kruszyw itp.;  

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
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materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
Robót;  

 
6.2.Zasady kontroli jakości Robót  
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót  
i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek  
i badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru 
moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe 
poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 
normach  
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane  
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru 
będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak 
powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 
wstrzyma uŜycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
 
6.3.Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie 
mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez 
Wykonawcę  
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
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będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru.  
 
6.4.Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania niezbędnych pomiarów i badań powinien zostać 
uwzględniony w cenie jednostkowej, której dotyczy. 
 
6.5.Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w Programie Zapewnienia 
Jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 
Do umoŜliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli Robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów  
i Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i SST.  
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
 
6.7.Atesty jakości materiałów i urządzeń  
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które:  

• Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm 
przenoszących europejskie normy zharmonizowane, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem 
MSWiA z 1998 r.  
( Dz.U. 99/98 );  

• Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
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— Polską Normą lub  
— aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
SST;  
• Znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 

1998 r. ( DZ. U. 98/99 ).  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich 
partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to 
takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.  
 
 
6.8.Dokumenty budowy  
 
a) Dziennik Budowy ( i Dziennik MontaŜu -w przypadku realizacji obiektu metodą 
montaŜu )  
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z art. 45 
Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku 
Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi  
i mienia oraz technicznej strony budowy.  
 
 
b) Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, atesty 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na kaŜde 
Ŝyczenie Inspektora Nadzoru.  
 
c) Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (a)-(b) następujące 
dokumenty:  

• pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym lub 
zgłoszenie robót;  

• protokoły przekazania Terenu Budowy;  
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;  
• protokoły odbioru Robót;  
• protokoły z narad i ustaleń;  
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  
• operaty geodezyjne;  
• korespondencję na budowie;  
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7.OBMIAR ROBÓT  
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru Robót  
Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie 
dokonywany obmiar Robót. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1.Rodzaje odbiorów Robót  
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru 
przy udziale Wykonawcy:  

• odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu;  
• odbiorowi częściowemu;  
• odbiorowi ostatecznemu ( końcowemu );  
• odbiorowi pogwarancyjnemu.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1.Ustalenia ogólne  
Zgodnie z warunkami umowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 
109 póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 
1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 
676 oraz  
z 2003 r. Nr 80 póz. 718).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.  
w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 108 póz. 953).  
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z 
późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 
401). 
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B.01.00.00  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCI ĄGÓW I 
RUROCIĄGÓW DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW  
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1.WSTĘP 
  
1.1.Przedmiot i zakres SST  
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót budowlanych. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót podczas wyminy sieci wodociągowej z przyłączami, która zostanie 
wykonana na terenie Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie. Ustalenia zawarte w 
niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót określonych w Dokumentacji 
Projektowej zawierającej opis techniczny oraz rysunki obejmujące wykonanie robót 
inŜynieryjnych związanych z budową sieci wodociągowej. 
 
1.2.Określenia podstawowe  
 
Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami 
oraz z określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne". 
 
Sieć wodociągowa – wodociąg, system rurociągów wraz z uzbrojeniem i urządzeniami 
słuŜących do rozprowadzania wody w sposób zorganizowany i ciągły 
 
Przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną 
instalacją   wodociągową w nieruchomości odbiorcy wraz z zaworem za wodomierzem 
głównym 
 
Studnia wodomierzowa – kompletne urządzenie techniczne w którym przy pomocy 
poszczególnych elementów dokonywany jest pomiar zuŜycia wody, zabezpieczenie przed 
skaŜeniem sieci, odcięcie dopływu wody z sieci, filtrowanie dopływającej wody przed 
zanieczyszczeniami makro.  
 
Hydrant nadziemny – element uzbrojenia sieci słuŜący do czerpania wody do celów 
p.poŜ. 
 
Zasuwa - element uzbrojenia sieci słuŜący do odcięcia przepływu wody w sieci. 
 
Węzeł – miejsce w sieci wodociągowej w którym występuje odgałęzienie do urządzeń 
wodociągowych, przyłącza wodociągowego lub innego odcinka sieci wodociągowej.  
 
Wodomierz – urządzenie do pomiaru  poboru wody, 
 
 
1.3.Ogólne wymagania dotyczące robót  
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.  
 
1.4.Dokumentacja robót  
 
Dokumentację robót stanowią:  

a) projekt budowlany z elementami wykonawczymi, opracowany zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133);  

b)  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 
zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
2.09.2004r. (Dz. U. z   2004 r. nr 202, poz. 2072);  

c) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r.  
w sprawie   dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2,  
poz. 29);  

d) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o 
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uŜytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą  Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. 
U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami);  

e) protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokółami z badań kontrolnych;  

 
 
 
2.MATERIAŁY  
2.1.  Wymogi ogólne dotyczące materiałów i urządzeń 
 
 Źródła uzyskania materiałów: 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w 
czasie postępu robót. 
  
 Pozyskiwanie materiałów miejscowych: 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
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Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym : opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione 
na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 
prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
  
 Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w 
celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich własności. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 
zachowane następujące warunki : 
a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
umowy. 

  
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te 
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
  
 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
własności do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Dla inwestycji: „Projekt na wymianę sieci zewnętrznej, wodno-kanalizacyjnej i deszczowej na terenie 
Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie  

 

BAYER PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZON Ą ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
70-372 Szczecin, ul. Bohaterów Warszawy 21, KRS: 0000369462, NIP: 852-258-15-20, REGON: 320935390;  

tel. +48 914828122, +48 601535687, fax: +48 91484066; e-mail: bayerprojekt@bayerprojekt.pl 
Oddział Lublin, 20-423 Lublin, ul. Piękna 8, tel. +48 503025850, tel/fax +48 814402061; e-mail: lublin@bayerprojekt.pl 

27 
 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem tego materiału, albo w 
okresie dłuŜszym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych 
przez InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
Ponadto materiały powinny odpowiadać wymogom Polskich norm wyszczególnionych w 
niniejszej ST, a urządzenia powinny posiadać atesty techniczne lub deklaracje zgodności z 
unormowaniem Unijnym, zgodnym z odnośnymi dyrektywami UE dotyczącymi 
rozpatrywanego zakresu wymogów. 
 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji 
są : 
  
2.2.  Rury i łączniki sieci wodociągowej  
 
 Rury sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych 
Rury do wody pitnej z PE100 SDR17 PN10/ czarne z granatowymi pasami /,  
- rury Dn 150 mm – Dzxg 160x9,5 mm,  długość rur 12,0 m 
- rury Dn 100 mm – Dzxg 110x6,6 mm,  długość rur 12,0 m 
- rury Dn   80 mm – Dzxg   90x5,4 mm,  długość rur   6,0 m 
- rury Dn   65 mm – Dzxg   50x3,0 mm,   rury w zwojach 
- rury Dn   40 mm – Dzxg   40x2,4 mm,   rury w zwojach 
- rury Dn   32 mm – Dzxg   32x2,0 mm,   rury w zwojach 
- rury Dn   25 mm – Dzxg   25x2,0 mm,   rury w zwojach. 
 
Rury winny posiadać aprobaty techniczne i atesty higieniczne PZH w Warszawie. 
 
2.2.2. Łączniki rur i armatury 
 
Połączenia rur PE100 SDR17 dzxg 160x9,5 oraz 110x6,6  mm przez zgrzewanie czołowe i 
za pomocą kształtek elektrooporowych.  
Połączenia rur PE100 SDR17 o średnicy mniejszej od wymienionych wyŜej za pomocą 
kształtek elektrooporowych.  
Do łączenia rurociągów z armaturą Ŝeliwną kołnierzową  przewidziano łączniki rurowo 
kołnierzowe z Ŝeliwa sferoidalnego typ „multidiameter”. 
Do łączenia rurociągów z armaturą z kielichem gwintowanym  przewidziano złączki 
ciśnieniowe zaciskowe. 
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2.3.  Studzienki wodomierzowe 
  
Studnia wodomierzowa do montaŜu wodomierza na przyłączu wodociągowym, 
umoŜliwiająca odczyty wskazań licznika poza budynkiem oraz dokonanie wszelkich 
czynności eksploatacyjnych z poziomu terenu.  
Studnia wodomierzowa o średnicy wewnętrznej 1000 mm i głębokości min. 1500 mm 
wykonana z tworzywa sztucznego PP lub PCV.  Studnia winna mieć moŜliwość regulacji 
wysokości za pomocą pierścieni dystansowych. WyposaŜenie studni w konsolę z zaworem 
głównym DN 25 – 2szt, zaworem spustowym DN 25  –1szt, zawór antyskaŜeniowy typ EA 
DN 25, wodomierz DN 20.   
Wszystkie elementy studni powinny być odporne na korozję. Studnia do montaŜu w 
trawnikach. 
 
2.4.  Uzbrojenie i armatura. 
 
Zasuwy 
          Zasuwy kołnierzowe miękkouszczelnione, ciśnienie robocze 1,6 MPa, O-Ringowe 
uszczelnienie trzpienia, trzpień nierdzewny łoŜyskowany z walcowanym gwintem, klin 
zawulkanizowany na całej powierzchni z wymienną nakrętką, przelot prosty bez gniazda, 
wszystkie elementy zabezpieczone przed korozją, zabudowa w dowolnej pozycji. 
Zasuwy Dn   80 mm – długość zabudowy max 280 mm 
Zasuwy Dn 100 mm – długość zabudowy max 300 mm 
Zasuwy Dn 150 mm – długość zabudowy max 350 mm 
Zasuwy Dn  50 i 40 mm z Ŝeliwa szarego/sferoidalnego obustronnie ze złączem ISO do rur 
PE 
 
Hydrant nadziemny  
          Hydrant z podwójnym zamknięciem, ze strefą łamania, z kolanem stopowym, 
hydrant  wykonany z rury Ŝeliwnej lub nierdzewnej , całość z materiałów odpornych na 
korozję, uszczelnienie wrzeciona o-ring, elementy odcinająco-zamykające ( grzyb+kula ) 
całkowicie zawulkanizowane, moŜliwość wymiany elementów wewnętrznych bez 
wykopywania,  
Hydrant Dn 80 mm – H = 2450 mm   
 
Łącznik rurowo-kołnierzowy 
           Ciśnienie nominalne 1,6 MPa, wykonany z Ŝeliwa sferoidalnego, uszczelka 
gumowa umoŜliwiająca osadzenie rur bez ukosowania, kształt uszczelek zapewniający 
dobre przyleganie w miejscach ubytków i nierówności, wszystkie elementy zabezpieczone 
przed korozją 
 
Skrzynki uliczne do zasuw 
Skrzynka uliczna do przyłączy – korpus i pokrywa z Ŝeliwa szarego EN-GJL-250,  
wymiary ; średnica pokrywy min. 90 mm, wys. korpusu min. 150 mm   
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Skrzynka uliczna do zasuw fi 80, fi 100, fi 150,– korpus i pokrywa z Ŝeliwa szarego EN-
GJL-250,  
wymiary ; średnica pokrywy min. 150 mm, wys. korpusu min. 270 mm   
Obudowy do zasuw (klucze do zasuw) 
Obudowa do zasuw na przyłączach domowych dn 40 mm, Rd= 1250 mm 
Obudowa stała do zasuw  fi 80, fi 100, fi 150, fi 200 mm w wersji z kapturem 27 mm,  
Rd= 1500 mm 
 
Trójnik siodłowy elektrooporowy z nawiertką z odejściem bocznym do rur PE 
Trójnik siodłowy elektrooporowy z nawiertką z odejściem bocznym Dz 160 mm, 110 mm  
z odejściem fi 2” i 11/2” – PE100 SDR11 do zgrzewania elektrooporowego. 
Podłączenie przy pomocy trójnika siodłowego z nawiertką realizowane bez konieczności 
zamykania medium w wodociągu za pomocą specjalnego wiertła rurowego. 
 
Trójnik elektrooporowy 
Trójnik elektrooporowy do rur PE  Dz 160 mm, odejście do rur PE Dz 90 mm 
 
Trójniki  Ŝeliwne 
Trójniki Ŝeliwne kołnierzowe T z Ŝeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7 wg. PN-EN 
1563:2000 
 Dn 200/150 mm, Dn 100/100 mm ciśnienie pracy 1,0- 1,6 MPa 
 
2.5. Składowanie materiałów 
 
Rury sieci wodociągowej 
Rury powinny być składowane poziomo na płaskim i równym podłoŜu. Fabrycznie 
zapakowane palety moŜna składować jedna na drugiej do wysokości 3,0 m . Rury 
składowane luzem naleŜy umieścić na drewnianych podkładach rozstawionych co 2,0 m i 
zabezpieczyć przez boczne podpory rozmieszczone w takich odstępach jak podkładki. 
Wysokość składowania rur układanych luzem nie powinna przekraczać 1,0m, natomiast 
rury w zwojach naleŜy składować w pozycji poziomej ułoŜone na sobie do wysokości max 
1,5 m. 
Rury w trakcie składowania winny być chronione przed szkodliwym działaniem promieni 
słonecznych i opadami atmosferycznymi oraz olejami i smarami. Temperatura w miejscu 
składowania nie moŜe przekroczyć 30C a odległość rur od grzejników i przewodów 
grzewczych nie moŜe być mniejsza niŜ 1,0 m. Czas przechowywania w otwartych 
magazynach nie powinien przekraczać 1 roku. 
Rury naleŜy chronić przed uszkodzeniem pochodzącym od podłoŜa, na którym są 
składowane, zabronione jest stosowanie niewłaściwych narzędzi i metod 
przeładunkowych. W czasie pobierania rur do montaŜu nie dopuszczać do zrzucenia, 
wleczenia. 
 
Studzienki wodomierzowe 
Studzienki wodomierzowe moŜna składować na powierzchni nieutwardzonej w pozycji 
wbudowania i w pozycji leŜącej . Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania 
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naleŜy wykonać zabezpieczenia uniemoŜliwiające wywracaniu się studni. Składowanie w 
pozycji leŜącej powinno być realizowane w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem 
korpusu i elementów izolacyjnych studni oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych 
stosów wyrobów . 
 
Hydranty, obudowy do zasuw, skrzynki uliczne 
Hydranty, obudowy do zasuw, skrzynki uliczne powinny być składowane z dala od 
substancji działających korodująco. Wyroby powinny być posegregowane wg klas. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 
 
Kształtki PE, Ŝeliwne, zasuwy 
Kształtki PE, kształtki Ŝeliwne, zasuwy składować naleŜy w pomieszczeniach zamkniętych 
lub zadaszonych i zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem  
i uszkodzeniem. Kształtki, złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany z 
zachowaniem środków ostroŜności. NaleŜy zachować szczególną ostroŜność przy pracach 
w obniŜonych temperaturach zewnętrznych, poniewaŜ podatność na uszkodzenia 
mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 
 
Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstw podsypki piaskowej zagęszczonej 
oraz zasypki jest piasek.  
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST,  lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyŜej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru 
w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
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JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
Sprzęt wykorzystywany do wykonania sieci wodociągowej musi odpowiadać 
wymaganiom określonym  
w obowiązujących w Polsce przepisach o ruchu drogowym, dozorze technicznym i 
spełniać wymagania technologiczne wykonania i montaŜu elementów. Wykonawca we 
własnym zakresie zapewni źródła energii dla poszczególnych jednostek sprzętowych,  t.j. 
pojazdów, sprzętu samochodowego i sprzętu elektrycznego. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania sieci  wodociągowej 
Wykonawca przystępujący do wykonania sieci wodociągowej powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− koparek podsiębiernych, 
− spycharek kołowych lub gąsiennicowych, 
− sprzętu do mechanicznego zagęszczania gruntu, 
− sprzętu do ręcznego zagęszczania gruntu, 
− betoniarki kołowej, 
− pomp wirowych odwadniających, 
− agregatów prądotwórczych, 
− szalunków do umocnienia wykopów. 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 
terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
Środek transportu Wykonawca dostosuje do rodzaju przewoŜonego materiału i 
wytycznych producenta. 
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Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujące w Polsce 
przepisów, jak równieŜ zapewnić bezpieczeństwo uŜytkowników dróg oraz pracowników 
na terenie budowy. Ponadto musza zapewnić warunki prawidłowego transportu 
materiałów, gwarantujące zachowanie wymaganej jakości robót. 
Wykonawca zapewni następujące jednostki transportowe : 
- samochód dostawczy do 0,9 t, 
- samochód skrzyniowy do 5 t, 
- samochód skrzyniowy 5-10 t, 
- samochód samowyładowczy 5- 10 t, 
- przyczepa dłuŜycowa do 10 t. 
 
4.2. Transport rur  
Rury z tworzywa sztucznego mogą być przewoŜone pojazdami odpowiedniej długości, tak 
aby wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuŜsze niŜ. 1,0 m. 
Wykonawca zabezpieczy rury przewoŜone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących podczas ruchu pojazdu. Przy 
układaniu wielowarstwowym rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka 
transportu o więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej rury. 
Pierwszą warstwę rur układać na podkładach drewnianych szerokości co najmniej 0,1 m i 
wysokości co najmniej 0,06 m. Poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów 
naleŜy przekładać materiałem wyściólkowym ( tektura, folia ), Łączniki do rur przewozić 
w skrzyniach. 
 
4.3. Transport studni wodomierzowych 
Transport studni wodomierzowych powinien odbywać się samochodami w pozycji 
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów, Wykonawca dokona 
ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub 
innych odpowiednich materiałów. 
 
4.4. Transport hydrantów p.poŜ. 
Hydranty p.poŜ. moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w luzem w pozycji 
poziomej. 
Jednostki ładunkowe naleŜy układać na środkach transportu samochodowego w jednej 
warstwie. 
Załadunek i wyładunek wyrobów przewoŜonych powinien odbywać się ręcznie przy 
uŜyciu przyrządów pomocniczych. 
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4.5. Transport trójników Ŝeliwnych, skrzynek ulicznych, obudowy do zasuw 
Trójniki Ŝeliwne, skrzynki uliczne, obudowy do zasuw mogą być transportowane 
dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniem. 
 
4.6. Transport kształtek , trójników elektrooporowych do rur PE 
Do przewozu kształtek , trójników elektrooporowych do rur PE wykonawca zapewni takie 
środki transportowe, i opakowania które nie spowodują, zanieczyszczenia i uszkodzenia 
wraŜliwych elementów poszczególnych asortymentów. 
 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca ustali z Inwestorem miejsca do 
odkładania ziemi, odwoŜenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca na własny koszt dokona ich wytyczenia i 
trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 
krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 
reperów i ich rzędne przekaŜe Inspektorowi Nadzoru. 
Projektowane osie  przewodów  naleŜy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. 
kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe naleŜy wbić na kaŜdym załamaniu trasy i w 
osiach wszystkich odgałęzień. Na odcinkach prostych kołki osiowe naleŜy umieszczać w 
odległości 30-50 m, przy czym na kaŜdym odcinku naleŜy utworzyć co najmniej 3 punkty 
odniesienia. Ciąg reperów nawiązać do reperów sieci państwowej. 
 
5.2. Roboty ziemne 
Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane zgodnie z PN-B-10736  
Metody wykonania robót : 
- wykopy sposobem mechanicznym, 
- wykopy sposobem ręcznym w zbliŜeniach i skrzyŜowaniach z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym, w zbliŜeniach  do istniejących drzew prace ziemne prowadzić ze 
szczególną uwagą aby nie uszkodzić systemu korzeni, stosować zalecenia zawarte w 
Opinii Dendrologicznej, będącej częścią dokumentacji projektowej 

Zasady prowadzenia robót ziemnych : 
1. wykop naleŜy rozpocząć od miejsca włączenia projektowanego wodociągu, 
2. przy wykonywaniu wykopu naleŜy zachować następujące warunki ; 
       - zapewnić stateczność ścian wykopu albo przez nadanie odpowiedniego nachylenia 
ścian wykopu, albo przez odpowiednie umocnienie 

       - ściany wykopu  umocnić  przy pomocy atestowanych systemowych klatek-boksów  
3. przed rozpoczęciem prac ziemnych naleŜy bezpośrednio rozpoznać warunki gruntowo-

wodne w wykopie aby utrzymywać go w stanie bez wody za pomocą ciągłego 
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pompowania wody gruntowej                 
bezpośrednio z wykopu w miarę jego głębienia , 
 

uwaga!  
Nie wolno dopuścić do uplastycznienia dna wykopu na którym będą posadowione 

rurociągi. 
4. dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 

projektowej, wykop naleŜy prowadzić bez naruszenia materialnej struktury gruntu;  
5. przy wykonywaniu wykopu w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na 

głębokości dolnej lub większej niŜ głębokość posadowienia tych budowli lub 
uzbrojenia podziemnego ( wodociągi, kanalizacja ) naleŜy je zabezpieczyć przed 
osiadaniem i odkształceniem, 

6. w trakcie wykonywania robót ziemnych nad otwartymi wykopami naleŜy ustawić łaty 
celownicze umoŜliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz 
kontrolę rzędnych dna wykopu; łaty celownicze naleŜy montować nad wykopem na 
wysokości 1,0 m nad powierzchnią terenu w odległościach co 30 cm; łaty powinny 
mieć stałe wyraźne oznakowanie projektowanej osi przewodu; górne krawędzie 
celowników naleŜy ustawiać zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą 
niwelatora, 

7. w celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych 
naleŜy zachować następujące warunki : 

- górne krawędzie obudowy wykopu powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad 
szczelnie przylegający teren, 

- powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umoŜliwiającym łatwy 
odpływ wód poza teren przylegający do wykopu, 

8. zabezpieczenie skrzyŜowań wykopu z urządzeniami podziemnymi ( wodociąg, 
kanalizacja, gazociąg, kable elektryczne ) powinno być wykonane w sposób wskazany 
przez przyszłych uŜytkowników tych urządzeń, 

9. wydobyty grunt z wykopu powinien być odwieziony poza wykop lub pozostawiony do 
zasypania za zgodą Inspektora Nadzoru po stwierdzeniu przydatności do stosowania 
gruntu dla potrzeb drogowych, 

10. Wydobyte stare rury wodociągowe oraz armatura wodociągowa powinien być 
odwieziona w miejsce ich neutralizacji,  

12.  przy zbliŜeniu wykopu do istniejących drzew prace ziemne wykonać ręcznie, 
zwracając szczególną uwagę aby nie uszkodzić istniejącego systemu korzennego, 

13. wykop podlega odbiorowi technicznemu. 
 
5.3. Przygotowanie podłoŜa i zasypka wykopu 
 
Przewody naleŜy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłoŜu. Przed 

przystąpieniem do wykonania podłoŜa naleŜy dokonać odbioru technicznego wykopu. 
PodłoŜa pod rurociągi wykonać  w formie podsypki piaskowej, grubości 15 cm. 
Zasypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku gruboziarnistego . 
Zagęszczenie zasypki rur powinno wynosić dla rur pod drogą nie mniej niŜ 1,0 max 
zagęszczenia wg normalnej próby  Proctora, dla pozostałych odcinków nie mniej niŜ 0,95 
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max zagęszczenia wg normalnej próby  Proctora . Grubość zagęszczonych warstw nie 
powinna być większa niŜ  30 cm . 
Wilgotność zagęszczonego gruntu powinna być równa optymalnej lub wynosić co 
najmniej 80% jej wielkości wg PN-B-02480. 
Do zasypki wykopu ponad warstwą posadowienia uŜyć gruntu niespoistego.  
Górną część wykopu realizowanego w pasie drogowym zabezpieczyć w następujący 

sposób 
- w drogach bez utwardzenia -warstwa gruntocementu gr.20 cm  o wytrzymałości  Rm= 5 

MPa,  
warstwa gr.15 cm z tłucznia  
- w drogach utwardzonych - warstwa gr.20 cm z tłucznia oraz odtworzenie nawierzchni do 

stanu pierwotnego 
 
5.4. Roboty montaŜowe 
Roboty montaŜowe naleŜy prowadzić zgodnie z poniŜszymi zasadami : 
1. Roboty montaŜowe prowadzić w temperaturach otoczenia od +5° do +30°. Połączenia 

rur wykonywać  
w temperaturach nie niŜszych niŜ podane w wytycznych producenta rur. 

2. Sposób montaŜu przewodu powinien zapewnić utrzymanie kierunków i spadku 
zgodnie z dokumentacją projektową. 

3. Rury opuszczać na dno wykopu sposobem ręcznym, po wcześniejszym sprawdzeniu 
stanu technicznego powierzchni. 

4. Układanie odcinka przewodu moŜe odbywać się tylko na przygotowanym podłoŜu. 
PodłoŜe powinno być profilowane w miarę układania przewodu a grunt z podłoŜa 
wykorzystać do stabilizacji ułoŜonej juŜ części przewodu po obu stronach rury. 

5. Osie łączonych odcinków musza się pokrywać. 
6. Przewód po ułoŜeniu powinien ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej długości w co 

najmniej ¼ jego obwodu z wyłączeniem złącz. 
7. Złącze powinno być odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby szczelności. 
8. Przewody muszą być układane ze spadkami podanymi w dokumentacji projektowej. 

Nie wolno wyrównywać kierunku ułoŜenia przewodu przez podkładanie pod niego 
twardych elementów jak : kawałki drewna, kamieni, wyrobów betonowych. 

9. Odchylenie ułoŜonego przewodu do ustalonego w dokumentacji projektowej kierunku 
nie powinno przekraczać 1 cm. 

10. Łączenie elementów rurowych w odcinkach 12-to metrowych na łączniki dostarczone 
przez producenta  
wraz z rurami. 

11. Łączenie odcinków krótkich dokonać po docięciu rur do wymaganej długości, 
sfrezowaniu jej końcówek  
i nałoŜeniu połączeń wraz z ułoŜeniem zgodnie z niniejszą ST. 

12. Głębokość posadowienia rurociągu zgodna z dokumentacją projektową i zgodnie z PN-
92/B-10735  

13. Włączenie rurociągu do istniejących sieci wodociągowych wykonać w istniejącej 
studni wodomierzowej za zestawem wodomierzowym, 
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14. Dla budynku połoŜonego przy ul. Abramowickiej 4 podłączenie do sieci wodociągowej 
naleŜy wykonać za pomocą opaski do nawiercania  

 
5.4.1. Rury sieci i przyłączy wodociągowych 
A. Rury i kształtki stosowane przy budowie powinny posiadać certyfikaty i być 
oznakowane : 
- czynnik transportowy, 
- nazwa producenta, 
- rodzaj materiału, 
- oznaczenie średnicy i grubości ścianki, 
- data produkcji – rok, miesiąc, dzień, 
- obowiązujące normy. 
B. Rury naleŜy montować i układać zgodnie z dokumentacją techniczną, wytycznymi 
podanymi w niniejszej ST, instrukcją montaŜu dostarczoną przez producenta i zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, 
wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i 
Klimatyzacyjnej z 1996.r. 
C. Rury naleŜy układać w temperaturze powyŜej 0° C a wszelkiego rodzaju betonowania 
wykonywać w temperaturze nie mniejszej niŜ +8° C. 
D. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy naleŜy 
zabezpieczyć końce ułoŜonego rurociągu przed zamuleniem. 
E. Połączenia rur PE z pomocą złącz ; 
- zgrzewanie doczołowe, 
- zgrzewanie przy pomocy kształtek elektrooporowych, 
- kołnierzowych, 
- zaciskowych. 
Szczegółowe warunki montaŜu poszczególnych złącz określają instrukcje producentów 
poszczególnych systemów rur. Połączenia powinny zapewniać trwałą szczelność przy 
ciśnieniu roboczym i próbnym. Podczas połączenia rur PE przez zgrzewanie naleŜy 
bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta oraz zwrócić uwagę na prawidłowe 
przygotowanie zgrzewanych elementów t.j. 
- wyrównanie końców rur, 
- jednakową grubość zgrzewanych elementów, 
- osiowe ustawienie zgrzewanych elementów, 
- odpowiednią temperaturę otoczenia  
 
5.4.2. Elementy uzbrojenia. 
 
 Przy montaŜu elementów uzbrojenia naleŜy przestrzegać podanych zasad ; 
- przed zamontowaniem sprawdzić stan powierzchni, stan elementów łącznych, działanie  
mechanizmów ruchomych i zamykających montowanej armatury, 
- na trójnikach , końcówkach sieci i załamaniach stosować bloki oporowe wg. PN-
81/9192-05, 
- zasuwy i hydranty umieszczać na płytach betonowych 35x35x5 cm. 
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- teren wokół obudowy zasuwy pod skrzynką uliczną zabrukować płytkami betonowymi 
35x35x5 cm, 
- hydranty p.poŜ. montować na kolanie Ŝel. kołnierzowym ze stopką, 
- lokalizację hydrantów i zasuw oznakować za pomocą tabliczek umieszczonych na 
trwałych punktach w terenie lub słupkach betonowych,  

5.4.3. Studzienki wodomierzowe 

Przy montaŜu studzienek wodomierzowych naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
- studzienki wodomierzowe powinny być zlokalizowane na terenach zielonych w 
miejscach nie naraŜonych na wjazd cięŜkiego sprzętu o wadze ponad 150kg, 
- studzienki naleŜy wykonywać w wykopie otwartym 
- nie zasklepiać w sposób trwały dna studzienki 
- zachować długości odcinków prostych przed (5xdn) i za (3xdn) wodomierzem 
 
 
 
5.4.4. Próby szczelności 
 
A. Przewody i armaturę sieci wodociągowej z przyłączami naleŜy poddać próbie 
szczelności zgodnie z normą PN-70/B-10714 oraz z PN-92/B-10 725. 
Próbę ciśnieniową naleŜy wykonać w  celu sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności 
złączy.  
B. Próbę naleŜy przeprowadzić na ciśnienie 1,0 MPa. Próbę naleŜy uznać za pozytywną 
jeŜeli w ciągu 30 min. nie nastąpi spadek ciśnienia zadany na badanym odcinku. 
C. Wyniki prób szczelności naleŜy zapisać w protokóle sporządzonym przy udziale 
przedstawicieli nadzoru inwestorskiego i uŜytkownika sieci, 
D. Przy wykonywaniu próby ciśnieniowej naleŜy zachować następujące zasady ; 
- odcinki poddane próbie nie powinny mieć długości większej niŜ 500 m, 
- przed próbą naleŜy wykonać zasypki rur pozostawiając miejsca złączy w pełni widoczne 
i dostępne, 
- po napełnieniu rurociągu wodą, przewód naleŜy odpowietrzyć i pozostawić na 1 godz. w 
celu ustabilizowania, 
 
5.4.5. Płukanie i dezynfekcja 
 
A. Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności rurociąg naleŜy poddać 
płukaniu uŜywając czystej wody i powietrza. Zapewniamy prędkość przepływu wody w 
przewodzie umoŜliwiającą usunięcie wszystkich zanieczyszczeń stałych. 
B. Dezynfekcję naleŜy wykonać napełniając wypłukany przewód wodą z dodatkiem 
podchlorynu sodu ( zalecane stęŜenie 1 litr podchlorynu na 500 litrów wody ) i 
pozostawiając w tym stanie na 24 godziny. Po upływie wymaganego czasu mieszaninę 
dezynfekującą wypuścić z rurociągu i ponownie przepłukać wodą. Wodę z 
dezynfekowanego odcinka poddać badaniu laboratoryjnemu.  
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5.4.6.  Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. 
 
Zasypywanie rur w wykopie naleŜy prowadzić warstwami grubości 30 cm. Materiał 
zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach 
przewodu. Wykopy pod jezdnią i chodnikiem zasypać piaskiem gruboziarnistym. W 
terenie nieutwardzonym zasypanie i zagęszczenie wykopów gruntem z wykopów.  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu w kaŜdej warstwie powinien być dla rur pod drogą nie 
mniejszy niŜ 1,0 max zagęszczenia wg Normalnej próby  Proctora a w terenie 
nieutwardzonym nie mniejszy niŜ 0,95 max zagęszczenia wg Normalnej próby  Proctora. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa naleŜy uzgadniać z Inspektorem Nadzoru. 
Trasę wodociągu i przyłączy oznaczyć taśmą z wkładką metalową umieszczając ją na 
głębokości 60 cm ponad wierzchem rurociągu. 
 
UWAGA !!!  Całość robót wykonać zgodnie ze standardami wykonania robót określonymi 
przez : 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Część II. 

Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
- Warunkami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 

dnia 12 kwietnia 2002.r. ( Dziennik Ustaw nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami ). 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości  
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru 
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien 
określić, zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i plan 
organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST 
oraz ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- sposób zapewnienia bhp., 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi Nadzoru; 
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b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót : 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy,  kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie  urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak 
powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 
wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
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6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora 
Nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować : 
- sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa z 

kruszywa mineralnego lub betonu, 
- badanie odchylenia osi kolektora, 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów i studzienek, 
- badanie odchylenia spadku, 
- sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów, 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów, 
- badanie wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek, 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją, 
- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową. 
 
6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niŜ ± 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułoŜonego kolektora 

od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 cm, 
- odchylenie spadku ułoŜonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać –5% projektowanego spadku ( przy zmniejszonym spadku ) i +10% 
projektowanego spadku ( przy zwiększonym spadku ), 

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 
m powinien być zgodny z pkt. 5.4.5. ST, 

 
6.3. Kontrola jakości materiałów 
UWAGA. 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać aprobaty 
techniczne zgodności lub świadectwa jakości producentów oraz uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. 
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6.4. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
 
6.5. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
6.6. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
 
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent 
materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Inspektor Nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i 
robót z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
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niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. MoŜe równieŜ 
zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań niezaleŜnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
 
6.8. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają : 
1.certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2.deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 
- Polską Normą, 
- lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 
i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.9. Kontrola jakości wykonania robót 
 
Kontroli jako ści wykonywanych robót naleŜy dokonać poprzez porównanie 
wykonania robót w szczególności z dokumentacją projektową oraz zgodności z 
warunkami technicznymi. 
NaleŜy przeprowadzić następujące badania : 
a) zgodność z dokumentacją projektową, 
b) zgodność z wymogami Specyfikacji Technicznej, 
c) ułoŜenie przewodów : rzędnych ułoŜenia tych przewodów, odchylenia spadku, zmiana 

kierunku przewodów, 
d) zabezpieczenia antykorozyjne, 
e) kontrola połączeń przewodów i szczelności przewodów, 
f) grubość izolacji przewodów i urządzeń, 
g) zgodność montaŜu urządzeń z DTR dostarczonymi przez producentów, 
h) prawidłowości zainstalowania armatury i urządzeń, 
i) prawidłowości wykonania izolacji termicznej. 
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6.10. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji zostaną odrzucone,. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną 
zastosowane i wbudowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na 
własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykaŜą odchylenia cech od określonych w punktach 2 i 5 
niniejszej specyfikacji powinny być ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru moŜe uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na eksploatację i ustali zakres oraz wielkość potrąceń za obniŜoną 
jakość materiałów lub wykonanych robót. 
 
6.11. Dokumenty budowy 
 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom  
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
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- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
(2) KsiąŜka obmiarów 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do ksiąŜki obmiarów. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej  
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 
następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na 
piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 
m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami ST. 
 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady waŜenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie ksiąŜki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają : 
- wykonane podsypki rurociągu, 
- wykonane połączeń, 
- wykonana izolacja studzienek wodomierzowych, 
- zasypany i zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Dla inwestycji: „Projekt na wymianę sieci zewnętrznej, wodno-kanalizacyjnej i deszczowej na terenie 
Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie  

 

BAYER PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZON Ą ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
70-372 Szczecin, ul. Bohaterów Warszawy 21, KRS: 0000369462, NIP: 852-258-15-20, REGON: 320935390;  

tel. +48 914828122, +48 601535687, fax: +48 91484066; e-mail: bayerprojekt@bayerprojekt.pl 
Oddział Lublin, 20-423 Lublin, ul. Piękna 8, tel. +48 503025850, tel/fax +48 814402061; e-mail: lublin@bayerprojekt.pl 

47 
 

8.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiory częściowe dotyczą zakończonych odcinków sieci wodociągowej, a w 
szczególności robót ulegających zakryciu lub zanikających. Zgłoszenia do odbioru w/w 
elementów dokonuje Wykonawca wpisem do dziennika budowy dokonanym przez 
kierownika budowy. Odbiór moŜe być wykonany po sprawdzeniu kompletności 
wykonania danego elementu oraz przeprowadzeniu wymaganych prób. W odbiorach 
częściowych uczestniczy kierownik budowy oraz Inspektor Nadzoru. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
 
8.4. Odbiór końcowy robót 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
podanych w punkcie 8.4.1.. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
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1.dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2.szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

3.recepty i ustalenia technologiczne, 
4.dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
5.wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST  , 
6.deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
7.opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST , 
8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

9.geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
8.6. Obowiązki kierownika budowy 
Dokonanie wymaganych lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji. 
Zgłoszenie Inwestorowi do odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu lub 
zanikających.  
Zgłoszenie do odbioru końcowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy, z 
załączeniem odpowiednich dokumentów, jak : oryginał dziennika budowy, dokumentacja 
powykonawcza, karty gwarancyjne urządzeń, decyzje i certyfikaty. 
Uczestniczenie w czynnościach odbioru. 
Zapewnienie usunięcia ewentualnych wad stwierdzonych podczas odbioru. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Ogólne warunki i zasady płatności zostały określone w ST-0 „Wymagania ogólne". 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
niniejszej ST obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
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wyszczególnione w kosztorysie. Koszt ten uwzględnia i ponosi Wykonawca w ramach 
ceny umownej robót. 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt  wybudowania przez Wykonawcę objazdów/przejazdów i organizacji ruchu 
obejmuje : 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
- dokonania opłaty/dzierŜawy terenu, przewidzianych przepisami prawa, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, 
oznakowań i drenaŜu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem, wykonaniem i likwidacją 
objazdów/przejazdów oraz zmianą organizacji ruchu na czas prowadzenia robót objętych 
umową, w tym dokonania stosownych opłat przewidzianych przepisami prawa, ponosi 
Wykonawca w ramach ceny umownej robót . 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
1.  PN-EN 12201-2:2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody –   Polietylen  PE. Część 2: Rury 
2.  PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
3.  PN-EN558-1     Długość zabudowy zasuw wodociągowych . 
4. PN-B-06250:1988    Beton zwykły 
5. PN-EN 1092-2:1999 Połączenia kołnierzowe 
6. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych.  Warunki techniczne wykonania 
7. PN-B-02480    Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
8. PN-B-10725:1977          Próby ciśnienia sieci wodociągowych 
 
10.2. Inne dokumenty 
 
1.     Katalogi i literatura fachowa. 
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SST – 02 – KANALIZACJA SANITARNA 
                    KANALIZACJA DESZCZOWA 

 
 

B.02.00.00  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODO CIĄGÓW I 
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SPIS TREŚCI 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 
1.1.Przedmiot i zakres SST 

1.2. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
1.3. Określenia podstawowe 
1.4. Informacja o terenie budowy 

 
2. MATERIAŁY 

2.1 Wymogi ogólne dotyczące materiałów i urządzeń 
2.2 Rury, kształtki i łączniki kanalizacji sanitarnej 

2.3 Rury przewodów tłocznych kanalizacji sanitarnej 
2.4 Studzienki kanalizacyjne 
2.5 Studnie inspekcyjne 
2.6 Wpusty kanalizacji deszczowej 
2.7 Przepompownia ścieków 
2.8 Beton 
2.9 Zaprawa cementowa 
2.10 Składowanie materiałów 

 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
3.2 Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej 

 
4. TRANSPOTR 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
4.2 Transport rur kanałowych 
4.3 Transport kręgów 
4.4 Transport włazów kanałowych 
4.5 Transport mieszanki betonowej 
4.6 Transport kruszyw 
4.7 Transport cementu i jego przechowywanie 
4.8 Transport drewna i elementów deskowania 

 
5 WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 Roboty przygotowawcze 
5.2 Roboty ziemne 
5.3 Przygotowanie podłoŜa, zasypka wykopu i odtworzenie nawierzchni 
5.4 Roboty montaŜowe  

 
6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jakości 
6.2 Zasady kontroli jakości robót 
6.3 Kontrola jakości materiałów 
6.4 Pobieranie próbek 
6.5 Badania i pomiary 
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6.6 Raporty z badań 
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6.8 Certyfikaty i deklaracje 
6.9 Kontrola jakości robót 
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7 OBMIAR ROBÓT 
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7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
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8 ODBIÓR ROBÓT 
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1. WYMAGANIA OGÓLNE 
1.1. Przedmiot i zakres SST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót budowlanych. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót podczas wymiany sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do sieci 
miejskiej oraz przyłączami do budynków oraz kanalizacji deszczowej, która zostanie 
wykonana na terenie Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie. Ustalenia zawarte w 
niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót określonych w Dokumentacji 
Projektowej zawierającej opis techniczny oraz rysunki obejmujące wykonanie robót 
inŜynieryjnych związanych z budową wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci 
kanalizacji deszczowej. 
 
 
1.2.Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 
Odwodnienia wykopów dla potrzeb prowadzenia robót ziemnych Wykonawca wykona we 
własnym zakresie, po  ocenie warunków gruntowo-wodnych występujących na terenie 
budowy w chwili prowadzenia robót. 
 
1.3.Określenia podstawowe 
 
Kanalizacja sanitarna – system rurociągów i elementów uzbrojenia przeznaczony  do 
odbioru i przesyłu ścieków bytowo-gospodarczych. 
 
Kanalizacja deszczowa – system rurociągów i elementów uzbrojenia przeznaczony  do 
odbioru i przesyłu wód deszczowych. 
 
Kanały 
Kanał sanitarny – rurociąg przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych  
 
Kanał deszczowy – rurociąg przeznaczony do odprowadzania wód deszczowych 
 
Przykanalik  – kanał przeznaczony do połączenia budynku z siecią kanalizacji sanitarnej. 
 
Urządzenia ( elementy ) uzbrojenia sieci 
Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – studnia z kręgów betonowych 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
 
Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 
kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
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Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
 
Studzienka inspekcyjna – studzienka kanalizacyjna umoŜliwiająca dokonanie kontroli 
sprawności kanalizacji. Studzienka umieszczona na posesji podłączonej do kanalizacji 
 
Komora rozpręŜna – studnia z elementem rozpręŜnym pełniącym funkcję wytracania 
energii ścieków  przesyłanych rurociągiem tłocznym. 
 
Wylot ścieków- element na końcu kanału odprowadzający ścieki do odbiornika.  
Elementy studzienek i komór 
 
Komora robocza – zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 
powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną 
spocznika. 
 
Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 
 
Płyta przykrycia studzienki lub komory  – płyta przykrywająca komorę roboczą. 
 
Kr ęgi podporowe pod właz, płyty odciąŜające – kręgi, płyty zabezpieczające przed 
przenoszeniem obciąŜenia ruchu ulicznego na korpus studni. 
 
Właz kanałowy – element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umoŜliwiający dostęp do urządzeń 
kanalizacyjnych. 
 
Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim 
ścieków. 
 
Spocznik – element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą 
komory roboczej. 
 
Przepompownia ścieków – kompletne urządzenie techniczne do przetłaczania ścieków 
powstałych w więcej niŜ dwóch gospodarstwach domowych 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz pozostałymi powszechnie stosowanymi nazwami. 
 
1.4. Informacja o terenie budowy 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.  
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2.  MATERIAŁY 
 
2.1  Wymogi ogólne dotyczące materiałów i urządzeń 
  
 Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w 
czasie postępu robót. 
  
 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym : opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione 
na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 
prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
  
 Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w 
celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
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materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich własności. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 
zachowane następujące warunki : 
c) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
d) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
umowy. 

  
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te 
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
  
 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
własności do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem tego materiału, albo w 
okresie dłuŜszym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych 
przez InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później 
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
Ponadto materiały powinny odpowiadać wymogom  Norm wyszczególnionych w 
niniejszej ST, a urządzenia powinny posiadać atesty techniczne lub deklaracje zgodności z 
unormowaniem Unijnym, zgodnym odnośnymi dyrektywami UE dotyczącymi 
rozpatrywanego zakresu wymogów. 
 
Materiałami stosowanymi do wykonania kanalizacji sanitarnej objętej zamówieniem są : 
 
2.2  Rury kształtki i łączniki kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej 
2.2.1. Rury PCV  o średnicy 250 mm, 200 mm o wytrzymałości na zgniatanie min. 48 
kN/m  
i wodoszczelności max. 0,07 l/m2. Współczynnik chropowatości ścianek rur K ≤ 0,05 mm. 
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2.2.2. Rury kanalizacyjne  PVC-U  ze ścianką litą o średnicy Dn 200 mm, Dn 160 mm oraz 
Dn 110 mm o sztywności obwodowej SN8  
2.2.3. Kształtki PVC-U – trójniki 200/160 mm, kolana 160 mm zgodne z rodzajem i 
systemem zabudowanych rur    
2.2.4. Łączenie rur kielichowe na uszczelkę gumową.  
  
2.3 Rury przewodów tłocznych kanalizacji sanitarnej 
2.3.1. Rury ciśnieniowe  PEHD PE100 SDR 17  PN10, o średnicy Dz 90x5,4 mm odcinki 
o długości 12 m, połączenia metodą zgrzewania doczołowego. Na końcówkach rur 
tłocznych wprowadzonych do studni rozpręŜnych naleŜy zainstalować elementy rozpręŜne 
do wytracenia energii ścieków. 
2.3.2.  Łączenia rurociągów tłocznych z armaturą Ŝeliwną ciśnieniową w studniach 
inspekcyjnych za pomocą kształtek PE ciśnieniowych jednokołnierzowych z króćcem do 
zgrzewania. 
 
2.4  Studzienki kanalizacyjne  
 
2.4.1. Kręgi betonowe o średnicy wewnętrznej 1200 mm, 1000 mm z betonu klasy   B-45 
(C35/45)  określonego  w normie  PN-EN 206-1. Wodoszczelność betonu W-8 ( poniŜej 
5%.). Mrozoodporność  F-100. 
Maksymalne obciąŜenia od pojazdu o nacisku na oś do  200kN.  Zbrojenie stalą w/g 
dokumentacji technicznej. 
- wymiary kręgów ;  wysokość   h= 1000, 500, 250 mm,   grubość ścianki  g= 100 mm 

2.4.2..Uszczelnienie pomiędzy kręgami na uszczelki zgodnie z normą DIN 4034 cz.1.  
Uszczelki odporne na działanie ścieków w zakresie PH 5,0 – 9,0   
2.4.3. Przejścia przez ściany kręgów betonowych za pomocą przejść szczelnych 
systemowych do zastosowanych    rur z uszczelką gumową wklejanych na kleje Ŝywiczne lub 
wbetonowanych w kręgi na etapie ich wytwarzania , uniemoŜliwiając infiltrację wody 
gruntowej oraz eksfiltrację ścieków do gruntu. 
 
 

 

2.4.4. Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe naleŜy wykonywać jako: 
włazy Ŝeliwne typu cięŜkiego odpowiadające wymaganiom PN-EN 124 umieszczane w 
korpusie drogi, zabezpieczone przed tzw. „klawiszowaniem” 
włazy Ŝeliwne typu lekkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-01 umieszczane 
tylko w terenie ogrodzonym bez moŜliwości dostępu pojazdów mechanicznych. 
2.3.5. Stopnie złazowe 
Stopnie złazowe Ŝeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086. Odległość między 
stopniami w rzędzie powinna wynosić 0,3 m. 
2.3.6. Izolacja zewnętrzna 
Izolację zewnętrzną wykonać z zastosowaniem roztworu asfaltowego do gruntowania i 
izolacji „Abizol R” i „Abizol P”. 
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2.5  Studnie inspekcyjne 
 
2.5.1.  Studnie  PCV fi 600 mm i 425 mm. Studnia zbudowana z kinety  PP fi 160 mm,  
rury 
karbowanej fi 600 i fi 425 mm, rury teleskopowej, włazu Ŝeliwnego B125 ( 12,5 T) do rury 
teleskopowej fi 600 mm i  fi 425 mm. 
 
2.6 Wpusty kanalizacji deszczowej 
Wpusty Montować zgodnie z instrukcją producenta. 
 
2.7  Przepompownia ścieków 
  
Przepompownię  naleŜy wykonać w formie prefabrykowanego z polimerobetonu 
szczelnego zbiornika  o średnicy wewnętrznej 1200 mm długości zaleŜnej od głębokości 
kanału. Przepompownia przystosowana do zabudowy w pasie drogowym poza pasem 
jezdni. Teren o powierzchni ok. 6,0 m2 wokół przepompowni utwardzić kostką brukową i 
ogrodzić siatką o wys. 2,0 m na słupkach stalowych 60x40 mm. 
 
2.8.  Beton 
Beton zwykły B10 i B20 powinien odpowiadać wymogom norm PN-EN  206-1, 
nasiąkliwość nie większa niŜ 4%, przepuszczalność wody – stopień wodoszczelności B-8, 
odporność na działanie mrozu – stopień mrozoodporności co najmniej F-150. 
 
2.9.  Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-90/B-14501 .  
 
2.10. Składowanie materiałów 
 
2.10.1. Rury, kształtki i łączniki kanalizacji sanitarnej 
Rury PCV moŜna składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leŜącej jedno- 
lub wielowarstwowo. Składowane rury zabezpieczyć przed przemieszczaniem. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem 
się wód opadowych. 
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur naleŜy ułoŜyć na podkładach 
drewnianych. Podkłady drewniane nie mniejsze niŜ 0,1 m i w odstępach  0,5 m.  Nie 
przekraczać wysokości składowania 1 m .  
Kształtki, złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem  
ostroŜności przed uszkodzeniem.  
Rury PVC-U chronić  przed nadmierną długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym 
nagrzaniem od sztucznych źródeł ciepła. W miejscu składowania zwrócić szczególną 
uwagę na bezpieczeństwo poŜarowe. Kształtki, złączki powinny być składowane w 
skrzyniach w sposób usystematyzowany.  
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i 
gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do 
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
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2.10.2. Kręgi 
Kręgi moŜna składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ŝe nacisk kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 
przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umoŜliwiać dostęp do poszczególnych stosów 
wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
 
2.10.3. Włazy kanałowe i stopnie 
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 
korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania 
powinna być utwardzona i odwodniona. 
Stopnie złazowe składować w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych i 
zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi. 
 
2.10.4. Kruszywo 
Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST,  lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyŜej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru 
w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
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swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
Sprzęt wykorzystywany do wykonania sieci sanitarnych musi odpowiadać wymaganiom 
określonym w obowiązujących w Polsce przepisach o ruchu drogowym, dozorze 
technicznym i spełniać wymagania technologiczne wykonania i montaŜu elementów. 
Wykonawca we własnym zakresie zapewni źródła energii dla poszczególnych jednostek 
sprzętowych,  t.j. pojazdów, sprzętu samochodowego i sprzętu elektrycznego. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się 
moŜliwością dysponowania następującym sprzętem: 

− Ŝuraw samochodowy 6T, 
− koparka podsiębierna V=0,6 m3, 
− spycharka kołowa lub gąsiennicowa, 
− sprzęt do mechanicznego zagęszczania gruntu, 
− sprzęt do ręcznego zagęszczania gruntu, 
− wciągarek mechanicznych, 
− beczkowozów, 
− ubijarek wibracyjnych lub wstrząsarek płytowych, 
− pomp wirowych odwadniających, 
− pomp próŜniowych ( igłofiltrowych ), 
− agregatów prądotwórczych, 
− szalunków do umocnienia wykopów. 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 
terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
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Środek transportu Wykonawca dostosuje do rodzaju przewoŜonego materiału i 
wytycznych producenta. 
Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujące w Polsce 
przepisów, jak równieŜ zapewnić bezpieczeństwo uŜytkowników dróg oraz pracowników 
na terenie budowy. Ponadto musza zapewnić warunki prawidłowego transportu 
materiałów, gwarantujące zachowanie wymaganej jakości robót. 
Wykonawca zapewni następujące jednostki transportowe : 
- samochód dostawczy do 0,9 t, 
- samochód skrzyniowy do 5 t, 
- samochód skrzyniowy 5-10 t, 
- samochód samowyładowczy 10 t, 
- samochód beczkowóz do 4 t, 
- przyczepa dłuŜycowa do 10 t. 
 
4.2. Transport rur kanałowych 
Rury z tworzywa sztucznego mogą być przewoŜone pojazdami odpowiedniej długości, tak 
aby wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuŜsze niŜ. 1,0 m. 
Wykonawca zabezpieczy rury przewoŜone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących podczas ruchu pojazdu. Przy 
układaniu wielowarstwowym rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka 
transportu o więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej rury. 
Pierwszą warstwę rur układać na podkładach drewnianych szerokości co najmniej 0,1 m i 
wysokości co najmniej 0,06 m. Poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów 
naleŜy przekładać materiałem wyściólkowym ( tektura, folia ), Łączniki do rur przewozić 
w skrzyniach. 
 
4.3. Transport kręgów 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów, Wykonawca dokona 
ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub 
innych odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m naleŜy wykonywać za 
pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie 
prefabrykatu. 
Kręgi o mniejszych średnicach podnosić i opuszczać za pomocą dwóch lin. 
 
4.4. Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Włazy typu cięŜkiego mogą być przewoŜone luzem, natomiast typu lekkiego naleŜy 
układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 
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4.5. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które 
nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia 
mieszanki i obniŜenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 
technologicznych. 
Czas transportu powinien spełniać wymogi zachowania dopuszczalnej konsystencji 
mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu. Transport powinien być zgodny z normą BN-
88/6871-08. 
 
4.6. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.7. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [10]. 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące : 
a) dla cementu workowanego : 
- składy otwarte ( wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone 

przed opadami ), 
- magazyny zamknięte ( budynek o szczelnym dachu i ścianach ), 
b) dla cementu luzem – zbiorniki stalowe, Ŝelbetowe lub betonowe; w kaŜdym ze 

zbiorników naleŜy przechowywać cement jednego rodzaju i marki, pochodzące od 
jednego dostawcy ( producenta ). 

 
4.8. Transport drewna i elementów deskowania wykopów 
Drewno i elementy deskowania wykopów naleŜy przewozić w warunkach chroniących 
przed przemieszczaniem. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca ustali z Inwestorem miejsca do 
odkładania ziemi, odwoŜenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca na własny koszt  dokona  wytyczenia trasy 
kanału i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i 
kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 
reperów i ich rzędne przekaŜe Inspektorowi Nadzoru. 
Projektowane osie kanałów ( przewodów ) naleŜy oznaczyć za pomocą drewnianych 
palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe naleŜy wbić na kaŜdym 
załamaniu trasy i w osiach wszystkich studzienek kanałowych i przepompowni ścieków. 
Na odcinkach prostych kołki osiowe naleŜy umieszczać w odległości 30-50 m, przy czym 
na kaŜdym odcinku naleŜy utworzyć co najmniej 3 punkty. Ciąg reperów nawiązać do 
reperów sieci państwowej. 
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5.2. Roboty ziemne 
Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane zgodnie z PN-B-10736 . 
Metody wykonania robót : 
- wykopy sposobem mechanicznym, 
- wykopy sposobem ręcznym w zbliŜeniach i skrzyŜowaniach z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym,powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Do rozparcia ścian wykopów stosować materiał i technologię zaakceptowana przez 
Inspektora Nadzoru. 
Zasady prowadzenia robót ziemnych : 

1. wykop naleŜy rozpocząć od najniŜszego punktu, aby zapewnić grawitacyjny 
odpływ wody z wykopu, 

2. przy wykonywaniu wykopu naleŜy zachować następujące warunki ; 
       - zapewnić stateczność ścian wykopu albo przez nadanie odpowiedniego nachylenia 
ścian wykopu, albo przez odpowiednie umocnienie 

       - wykop wąskoprzestrzenny o ścianach pionowych naleŜy obudować rozpartym 
deskowaniem poziomym z zastosowaniem bali drewnianych lub dyli stalowych , lub 
umocnić ściany  przy pomocy atestowanych systemowych klatek-boksów  
3. przed rozpoczęciem prac ziemnych naleŜy bezpośrednio rozpoznać warunki 

gruntowo-wodne w wykopie aby utrzymywać go w stanie bez wody za pomocą 
ciągłego pompowania wody gruntowej bezpośrednio z wykopu w miarę                                                                        
jego głębienia, 

       uwaga! Nie wolno dopuścić do uplastycznienia dna wykopu na którym będą 
posadowione rurociągi, studnie i pompownie 
4. dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 

dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na 
poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 0,20 m;  zdjęcie pozostawionej 
warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułoŜeniem 
przewodów rurowych; zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie, przy czym 
spód wykopu wykonanego ręcznie naleŜy pozostawić na poziomie wyŜszym od 
rzędnej projektowanej o 5 cm,  w przypadku gruntów nawodnionych o około 20 cm 
wyŜszym od rzędnej projektowanej; w gruntach skalistych dno wykopu powinno 
być wykonane od 0,10 do 0,15 m głębiej od projektowanego poziomu dna. 

5. wykop naleŜy prowadzić bez naruszenia materialnej struktury gruntu; wykop 
wykonać początkowo do głębokości jak w pkt. 4 a następnie pogłębiać do 
głębokości wymaganej przed ułoŜeniem ławy betonowej, 

6. przy wykonywaniu wykopu w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na 
głębokości dolnej lub większej niŜ głębokość posadowienia tych budowli lub 
uzbrojenia podziemnego ( wodociągi, kanalizacja ) naleŜy je zabezpieczyć przed 
osiadaniem i odkształceniem, 

7. w trakcie wykonywania robót ziemnych nad otwartymi wykopami naleŜy ustawić 
łaty celownicze umoŜliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu 
oraz kontrolę rzędnych dna wykopu; łaty celownicze naleŜy montować nad 
wykopem na wysokości 1,0 m nad powierzchnią terenu w odległościach co 30 cm; 
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łaty powinny mieć stałe wyraźne oznakowanie projektowanej osi przewodu; górne 
krawędzie celowników naleŜy ustawiać zgodnie z rzędnymi projektowanymi za 
pomocą niwelatora, 

8. w celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych 
naleŜy zachować następujące warunki : 

- górne krawędzie obudowy wykopu powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad 
szczelnie przylegający teren, 

- powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umoŜliwiającym łatwy 
odpływ wód poza teren przylegający do wykopu, 
9. zabezpieczenie skrzyŜowań wykopu z urządzeniami podziemnymi ( wodociąg, 

kanalizacja, gazociąg, kable elektryczne ) powinno być wykonane w sposób 
wskazany przez przyszłych uŜytkowników tych urządzeń, 

10. wydobyty grunt z wykopu powinien być odwieziony poza wykop lub pozostawiony 
do zasypania za zgodą Inspektora Nadzoru po stwierdzeniu przydatności do 
stosowania gruntu dla potrzeb drogowych, 

11. przy zbliŜeniu wykopu do istniejących drzew prace ziemne wykonać ręcznie, 
12. zwracając szczególną uwagę aby nie uszkodzić istniejącego systemu korzennego, 

13. wykop podlega odbiorowi technicznemu. 
 
5.3. Przygotowanie podłoŜa,  zasypka wykopu i odtworzenie nawierzchni 
5.3.1 Przewody naleŜy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłoŜu. 

Przed przystąpieniem do wykonania podłoŜa naleŜy dokonać odbioru technicznego 
wykopu. 

5.3.2 Zasypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku gruboziarnistego . 
5.3.3 Zagęszczenie zasypki rur powinno wynosić dla rur pod drogą nie mniej niŜ 1,0 max 

zagęszczenia wg normalnej próby  Proctora, dla pozostałych odcinków nie mniej niŜ 0,95 
max zagęszczenia wg normalnej próby  Proctora . Grubość zagęszczonych warstw nie 
powinna być większa niŜ  30 cm . 

Wilgotność zagęszczonego gruntu powinna być równa optymalnej lub wynosić co 
najmniej 80% jej wielkości wg PN-B-02480. 

5.3.4 Do zasypki wykopu ponad warstwą posadowienia uŜyć gruntu niespoistego.  
5.3.5 Górną część wykopu realizowanego w pasie drogowym zabezpieczyć w następujący 

sposób 
- w drogach bez utwardzenia -warstwa gruntocementu gr.20 cm  o wytrzymałości  Rm= 5 

MPa, warstwa gr.15 cm z tłucznia  
- w drogach utwardzonych - warstwa gr.20 cm z tłucznia oraz nawierzchnia przywrócona 

do stanu pierwotnego 
 
5.4. Roboty montaŜowe 
 
       5.4.1. Roboty montaŜowe sieci oraz przykanalików z rur PVC-U naleŜy prowadzić 
zgodnie z poniŜszymi zasadami : 
 Trasa rurociągu powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków 
dla podłączenia  do  wpustu bocznego w kanale ) minimalny wymiar przewodu sieci Dn 
200 mm, przykanalika Dn 150 mm , 
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włączenie przykanalika do kanału moŜe być wykonane za pośrednictwem studzienki 
rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. ślepej)  
spadki przykanalików powinny wynosić od min. 1% do max. 10% , 
kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 
Przykanalik wykonać z rur PVC-U o średnicy 200 mm lub 160 mm. Rury układać na 
podłoŜu z piasku gr. 15 cm. 
      

       5.4.2. Studzienki kanalizacyjne naleŜy montować przestrzegając następujących  zasad :  
Studzienki naleŜy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub Ŝwiru) 
dnie wykopu lub przygotowanym fundamencie betonowym, studzienki wykonywać naleŜy 
zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych warunkach 
gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie 
wzmocnionym. 
Pierwszą część studni ustawionej na dnie wykopu stanowi krąg z dnem i kinetą oraz tuleją 
przejścia szczelnego wlotu i wylotu rurociągu. Krąg z dnem naleŜy montować z 
zachowaniem projektowanej rzędnej dna kanału oraz kierunkiem przebiegu trasy 
rurociągu. Kolejne kręgi naleŜy montować po załoŜeniu uszczelki gumowej na krąg 
znajdujący się pod spodem. Na ostatnim górnym kręgu naleŜy umieścić płytę pokrywową, 
a na niej skrzynkę włazową. 
W przypadku gdy róŜnica rzędnych dna kanału dopływowego i dna w studzience 
przekracza 0,50 m włączenie kanału do studni naleŜy realizować przy pomocy kaskady. 
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach naraŜonych na 
obciąŜenia dynamiczne) powinny mieć właz typu cięŜkiego wg PNEN 124 . W innych 
przypadkach moŜna stosować włazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01. 
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w 
trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 
cm ponad poziomem  terenu. 
W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego naleŜy zamontować mijankowo 
stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości 
poziomej osi stopni 0,30 m. 
 
5.4.3. Przepompownie ścieków  
Przepompownie ścieków dostarczone jako kompletne, monolityczne urządzenie wykonane 
w warunkach stabilnej produkcji na hali producenta naleŜy montować w całości w miejscu 
wyznaczonym na planie sytuacyjnym. Na budowie dopuszcza się jedynie wykonanie 
montaŜu szafy sterowniczej, systemu wentylacji oraz zapuszczenie pomp. 
Pompownie ścieków posadowić na płycie Ŝelbetowej lekkozbrojonej  Dz 1600 mm gr. 20 
cm z betonu B15. 
 
5.4.4. Izolacje 
Izolację zewnętrzną studzienek i komór z zewnątrz wykonać z zastosowaniem roztworu 
asfaltowego do gruntowania i izolacji „Abizol R” i „Abizol P”. 
 
UWAGA !!! Całość robót wykonać zgodnie ze standardami wykonania robót określonymi 
przez : 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Dla inwestycji: „Projekt na wymianę sieci zewnętrznej, wodno-kanalizacyjnej i deszczowej na terenie 
Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie  

 

BAYER PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZON Ą ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
70-372 Szczecin, ul. Bohaterów Warszawy 21, KRS: 0000369462, NIP: 852-258-15-20, REGON: 320935390;  

tel. +48 914828122, +48 601535687, fax: +48 91484066; e-mail: bayerprojekt@bayerprojekt.pl 
Oddział Lublin, 20-423 Lublin, ul. Piękna 8, tel. +48 503025850, tel/fax +48 814402061; e-mail: lublin@bayerprojekt.pl 

67 
 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Część II. 
Instalacje sanitarne  
i przemysłowe” 

- Warunkami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002.r.  
( Dziennik Ustaw nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami ). 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości  
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru 
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien 
określić, zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i plan 
organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST 
oraz ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- sposób zapewnienia bhp., 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremuWykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi Nadzoru; 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót : 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem  
    w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak 
powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 
wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora 
Nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować : 
- sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa z 

kruszywa mineralnego lub betonu, 
- badanie odchylenia osi kolektora, 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów i studzienek, 
- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego, 
- sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów, 
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- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów, 
- badanie wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek rewizyjnych i pokryw włazowych, 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją, 
- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową. 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania : 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niŜ ± 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułoŜonego kolektora 

od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 cm, 
- odchylenie spadku ułoŜonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać –5% projektowanego spadku ( przy zmniejszonym spadku ) i +10% 
projektowanego spadku ( przy zwiększonym spadku ), 

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 
m powinien być zgodny z pkt. 5.4.5. ST, 

- rzędne pokyw studzienek kanalizacyjnych powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 
mm. 

 
6.3. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać aprobaty 
techniczne zgodności lub świadectwa jakości producentów oraz uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. 
 
6.4. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
6.5. Badania i pomiary 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
6.6. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent 
materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Inspektor Nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i 
robót z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. MoŜe równieŜ 
zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań niezaleŜnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.8. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają : 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 
- Polską Normą, 
- lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
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Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.9. Kontrola jakości robót 
Kontroli jako ści wykonywanych robót naleŜy dokonać poprzez porównanie 
wykonania robót w szczególności z dokumentacja projektowa oraz zgodności z 
warunkami technicznymi. 
NaleŜy przeprowadzić następujące badania : 
j) zgodność z dokumentacją projektową, 
k) zgodność z wymogami Specyfikacji Technicznej, 
l) ułoŜenie przewodów : rzędnych ułoŜenia tych przewodów, odchylenia spadku, zmiana 

kierunku przewodów, 
m) zabezpieczenia antykorozyjne, 
n) kontrola połączeń przewodów i szczelności przewodów, 
o) grubość izolacji przewodów i urządzeń, 
p) zgodność montaŜu urządzeń z DTR dostarczonymi przez producentów, 
q) prawidłowości zainstalowania armatury i urządzeń, 
r) prawidłowości wykonania izolacji termicznej. 
 
6.10. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji zostaną odrzucone,. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną 
zastosowane i wbudowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na 
własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykaŜą odchylenia cech od określonych w punktach 2 i 5 
niniejszej specyfikacji powinny być ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru moŜe uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na eksploatację i ustali zakres oraz wielkość potrąceń za obniŜoną 
jakość materiałów lub wykonanych robót. 
 
6.11. Dokumenty budowy 
 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
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- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom  
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
(2) KsiąŜka obmiarów 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do ksiąŜki obmiarów. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie 
Inspektora Nadzoru. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 
następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na 
piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 
m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami ST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady waŜenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie ksiąŜki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
e) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
f) odbiorowi częściowemu, 
g) odbiorowi ostatecznemu, 
h) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają : 
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- roboty montaŜowe wykonania rur i przykanalika, 
- wykonane studzienki kanalizacyjne, 
- wykonane komory i przepompownie ścieków, 
- wykonana izolacja, 
- zasypany i zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiory częściowe dotyczą zakończonych odcinków kanalizacji, a w szczególności robót 
ulegających zakryciu  
lub zanikających. Zgłoszenia do odbioru w/w elementów dokonuje Wykonawca wpisem 
do dziennika budowy dokonanym przez kierownika budowy. Odbiór moŜe być wykonany 
po sprawdzeniu kompletności wykonania danego elementu oraz przeprowadzeniu 
wymaganych prób. W odbiorach częściowych uczestniczy kierownik budowy oraz 
Inspektor Nadzoru. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
 
8.4. Odbiór końcowy robót 
 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty : 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z ST, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST , 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie 

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
8.6. Obowiązki kierownika budowy 
 
Dokonanie wymaganych lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji. 
Zgłoszenie Inwestorowi do odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu lub 
zanikających.  
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Zgłoszenie do odbioru końcowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy, z 
załączeniem odpowiednich dokumentów, jak : oryginał dziennika budowy, dokumentacja 
powykonawcza, karty gwarancyjne urządzeń, decyzje i certyfikaty. 
Uczestniczenie w czynnościach odbioru. 
Zapewnienie usunięcia ewentualnych wad stwierdzonych podczas odbioru. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Ogólne warunki i zasady płatności zostały określone w ST-0 „Wymagania ogólne". 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
niniejszej ST obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. Koszt ten uwzględnia i ponosi Wykonawca w ramach 
ceny umownej robót. 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt  wybudowania przez Wykonawcę objazdów/przejazdów i organizacji ruchu 
obejmuje : 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
- dokonania opłaty/dzierŜawy terenu, przewidzianych przepisami prawa, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, 
oznakowań i drenaŜu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem, wykonaniem i likwidacją 
objazdów/przejazdów oraz zmianą organizacji ruchu na czas prowadzenia robót objętych 
umową, w tym dokonania stosownych opłat przewidzianych przepisami prawa, ponosi 
Wykonawca w ramach ceny umownej robót . 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 

 
1. PN- EN 295    Rury i kształtki kamionkowe ich połączenia w sieci drenaŜowej i 

kanalizacyjnej 
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
3. PN-EN 1610:2001 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
4. PN-EN 1401-01:1999 Rury i kształtki PVC 
5. PN-EN  476:2001 Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych 
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. świr i mieszanka 
7. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
9. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
10. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
11. PN-EN 124 Włazy kanałowe ( włazy typu cięŜkiego ) 
12. PN-H-74086 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych 
13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
14. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny 
15. PN-EN – 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z 

betonu zbrojonego włóknem stalowym i Ŝelbetowe  
16. PN-B-06250:1988 Beton zwykły 
17. PN-B-19701  Cement powszechnego uŜytku 
18. PN-B-10736  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych.  
                                           Warunki techniczne wykonania 

19. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
 
10.2. Inne dokumenty 
1.    Katalog budownictwa 

KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983) 

2.     Katalog rur kamionkowych Generik Ekologia Otwock 
3.     Katalog prefabrykatów ZPB „TRYKACZ” Lubartów 
4.     Katalog rur i kształtek Wavin Metalplast-Buk 
5.     Katalog rur i kształtek Kaczmarek  Malewo 
6.     Oferta – przepompownie ścieków Eko-Systemy Warszawa 
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1.WSTĘP  
1.1.Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montaŜem ogrodzenia terenu przepompowni. 
  
1.2.Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3.Zakres robót objętych SST  
1.3.1. Wykonanie ogrodzenia wys. 2,0m 
1.3.2. Wykonanie 2x bramy szer. ok. 3,0m z furtka ok. 1,0m  
 
1.4.Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz definicjami podanymi w SST ,,Wymagania ogólne"  
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne" 
 
2.MATERIAŁY  
2.1.Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST  
„Wymagania ogólne”.  
 
2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 
2.2.1.. Elementy ogrodzenia:  

• bramy 
• przęsła 
• furtki 

Rozwiązanie ogrodzenia pozostawia sie do wyboru przez Inwestora . Przy wyborze 
rozwiązań naleŜy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz 
kierować sie wiedza techniczna 
 
2.2.2. Materiały na cokół ogrodzenia: 
Rozwiązanie ogrodzenia pozostawia sie do wyboru przez Inwestora. Przy wyborze 
rozwiązań naleŜy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz 
kierować sie wiedza techniczna. Ogrodzenie musi spełniać wymogi bezpieczeństwa. 
 
3.SPRZĘT  
3.1.Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" 
 
4.TRANSPORT  
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4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST  „Wymagania ogólne” 
4.2. Transport pozostałych materiałów 
Transport cementu powinien sie odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 
Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo 
drobne - przed rozpyleniem. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne" 
 
5.2.MontaŜ ogrodzenia 
Zgodnie z instrukcją producenta. 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI  
6.1.Ogólne zasady  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST  „Wymagania ogólne"  
 
6.2. Sprawdzenie ustawienia słupków i montaŜu przęseł 
a) słupki muszą być ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu 
b) przęślą zamocowane na śruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia 
 
7.OBMIAR ROBÓT  
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót   
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego krawęŜnika betonowego 
 
8.ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje sie za 
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.Ogólne zasady  
Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w SST „Wymagania ogólne"  
 
10.NORMY I DOKUMENTY ZWI ĄZANE  
10.1. Normy 
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne  
i projektowanie 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
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3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
8.PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubości powłok metalowych metodami 
nieniszczącymi 
9. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
środowisk 
10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione 
12. PN-H-82200 Cynk 
13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyŜszonej wytrzymałości. Gatunki 
14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania 
cieplnego. Gatunki 
15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
16. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 
18. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
19. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
20. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 
22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco 
23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco 
24. PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Ŝeliwa 
do malowania. Ogólne wytyczne 
25. PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 
wytyczne 
26. PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych 
27. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział  
i wymagania 
28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy 
wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych 
30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania 
31. PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania 
33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7 
34. PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne 
wymagania i badania 
35. PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 
36. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie 
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zabezpieczonych podłoŜy stalowych oraz podłoŜy stalowych po całkowitym usunięciu 
wcześniej nałoŜonych powłok 
37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciagnione na zimno. Wymiary 
38. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe 
na konstrukcjach stalowych, staliwnych i Ŝeliwnych. Wymagania i badania. 
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10.PRZEPISY ZWIĄZANE    
 
1.WSTĘP  
1.1.Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej. 
  
1.2.Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3.Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki. 
 
1.4.Określenia podstawowe  
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do 
budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu 
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, 
charakteryzujący sie kształtem, który umoŜliwia wzajemne przystawanie elementów. 
 
1.4.2. KrawęŜnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnie od 
chodnika, charakteryzujący sie stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością 
nie większa niŜ 1,0 m. 
 
1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniŜej krawędzi jezdni, zbierające  
i odprowadzające wodę. 
 
1.4.4. ObrzeŜe - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów 
pieszych od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
 
1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony 
określonymi materiałami wypełniającymi. 
 
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duŜy fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umoŜliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 
 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne”  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”  
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2.MATERIAŁY  
2.1.Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST  
„Wymagania ogólne”.  
 
2.2. Betonowa kostka brukowa 
 
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania 

• odmianę: 
a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej 
(górnej) zwykle barwionej grubości min. 6 mm, 

• barwę: 
a) kostka kolorowa z betonu barwionego 

• wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta 
• wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 

a) długość: od 140 mm do 280 mm, 
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niŜ 100 mm, 
c) grubość: 60mm lub 80 mm 
PoŜądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin 
oraz umoŜliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności 
przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie. Kostki mogą być  
z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi 
krawędziami górnymi. 
 
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na 
nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób 
przedstawiony w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do 
stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z sola odladzająca  
w warunkach mrozu. 
 
Lp. Cecha Załącznik 

normy 
Wymaganie 

1  Kształt i wymiary 
1.1 Dopuszczalne odchyłki w 

mm od zadeklarowanych 
wymiarów 
kostki, grubości 
                                  < 100 
mm 
                                  ≥ 100 
mm 

C Długość Szerokość 
Grubość 
 
   ± 2          ± 2            ± 
2 
   ± 3          ± 2            ± 
2 
 

RóŜnica 
pomiędzy 
dwoma 
pomiarami 
grubości, tej 
samej kostki, 
powinna być  
≤ 3 mm 
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1.2 Odchyłki płaskości i 

pofalowania 
(jeśli maksymalne wymiary 
kostki > 300 mm),  przy 
długości pomiarowej 
                                     300 
mm 
                                     400 
mm 

C Maksymalna (w mm) 
   wypukłość                                   
wkłęsłość 
        1,5                                               1,0 
        2,0                                               1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 
2.1 Odporność na zamraŜanie / 

rozmraŜanie z udziałem soli 
odladzających (wg klasy 3,  
zał. D) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia 
≤1,0 
kg/m2, przy czym kaŜdy pojedynczy 
wynik < 1,5 kg/m2 

2.2 Wytrzymałość na 
rozciąganie przy 
rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 
MPa. 
KaŜdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie 
powinien wykazywać obciąŜenia 
niszczącego 
mniejszego niŜ 250 N/mm długości 
rozłupania 

2.3 Trwałość (ze względu na 
wytrzymałość) 

F Kostki maja zadawalająca trwałość 
(wytrzymałość) jeśli spełnione są 
wymagania 
pktu 2.2 oraz istnieje normalna 
konserwacja 

2.4 Odporność na ścieranie (wg 
klasy 3 oznaczenia H 
normy) 
 
 
 
 
 
 

G i H Pomiar wykonany na tarczy 
Szerokiej ściernej, 
wg zał. G normy- 
badania 
podstawowe 

Böhmego wg zał. H 
normy- badania 
alternatywne 

 ≤23 mm ≤ 20 000mm3  

/5000 mm2 

2.5 Odporność na poślizg/ 
poślizgniecie 

I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była 
szlifowana lub polerowana – zadawalająca 
odporność, 
b) jeśli wyj ątkowo wymaga sie podania 
wartości odporności na 
poślizg/poślizgniecie – naleŜy 
zadeklarować minimalna jej wartość 
pomierzona wg zał. I normy 
(wahadłowym przyrządem do badania 
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tarcia) 
3  Aspekty wizualne 
3.1 Wygląd J a) górna powierzchnia kostki nie powinna 

mieć rys i odprysków, 
b) nie dopuszcza sie rozwarstwień w 
kostkach 
dwuwarstwowych, 
c) ewentualne wykwity nie są uwaŜane za 
istotne 

3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchnia o specjalnej 
teksturze – producent powinien opisać 
rodzaj tekstury, 
b) tekstura lub zabarwienie kostki 
powinny być 
porównane z próbka producenta, 
zatwierdzona 
przez odbiorcę, 
c) ewentualne róŜnice w jednolitości 
tekstury lub zabarwienia, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we 
właściwościach surowców i zmianach 
warunków twardnienia nie są uwaŜane za 
istotne 

3.3 Zabarwienie (barwiona 
moŜe być warstwa ścieralna 
lub cały 
element) 

J 

Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, 
który przy wypełnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie moŜe odbarwiać kostek). 
Zaleca sie stosowanie śródków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. 
tlenki Ŝelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie naleŜy stosować 
do barwienia: sadz i barwników organicznych). 
 
2.2.3. Składowanie kostek 
Kostkę zaleca sie pakować na paletach. Palety z kostka mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoŜe powinno być wyrównane i odwodnione. 
 
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
a) na podsypkę cementowo-piaskowa pod nawierzchnie 

• mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego 
wymagania 

dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uŜytku spełniającego 
wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-
32250 [5], 

• do wypełniania spoin 
− piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3, 
− piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-B-11112 [3], 
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2.4. KrawęŜniki, obrzeŜa i ścieki 
• krawęŜniki betonowe 
• obrzeŜa betonowe 

 
2.5. Materiały do podbudowy ułoŜonej pod nawierzchnia z betonowej kostki 
brukowej 

• 15cm piachu w sumie 
• 10cm tłucznia 

 
 

3.SPRZĘT  
 
3.1.Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
Układanie betonowej kostki brukowej moŜe odbywać sie: 

• ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
• mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), 
• do przycinania kostek moŜna stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, 

szlifierki z tarcza). 
• do zagęszczania nawierzchni z kostki naleŜy stosować zagęszczarki wibracyjne 

(płytowe)  
z wykładzina elastomerowa, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem 
naroŜy. 

• do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw naleŜy stosować 
betoniarki. 

 
4.TRANSPORT  
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST  „Wymagania ogólne” 
 
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewoŜone na paletach - dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 
MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem sie  
i uszkodzeniem. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne" 
 
5.2. PodłoŜe i koryto 
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Grunty podłoŜa powinny być niewysadzeniowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone 
przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie  
z dokumentacja projektowa. Koryto pod podbudowę lub nawierzchnie powinno być 
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Koryto musi mięć skuteczne 
odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa. 
 
5.3. Konstrukcja nawierzchni 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, 
podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, 
obejmują: 
 
 

• wykonanie podbudowy, 
• wykonanie obramowania nawierzchni (z krawęŜników, obrzeŜy i ew. ścieków), 
• przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
• ułoŜenie kostek z ubiciem, 
• zasypka spoin piaskiem 
• wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
• pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu 

 
5.4. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej 
powinien być zgodny z dokumentacja projektowa. 
 
5.5. Obramowanie nawierzchni 
KrawęŜniki i obrzeŜa zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni  
z kostki. Przed ich ustawieniem, poŜądane jest ułoŜenie pojedynczego rzędu kostek w celu 
ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawęŜników lub obrzeŜy. 
 
5.6. Podsypka 
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3÷5 cm, a wymagania dla 
materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od 
zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. Podsypkę 
cementowo-piaskowa przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 
uprzednio zwilŜonej podbudowie, przy zachowaniu: 

• współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
• wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki  
w dłoni podsypka nie rozsypywała sie i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu 
palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno 
wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścieloną podsypka powinna 
być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi. Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo 
-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni naleŜy ja polać wodą w takiej ilości, aby woda 
zwilŜyła cała grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy moŜe 
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wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. Całkowite ubicie nawierzchni  
i wypełnienie spoin zaprawa musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu 
w podsypce. 
 
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
 
5.7.1. UłoŜenie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej 
grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej 
samej partii materiału, w której niedopuszczalne są róŜne odcienie wybranego koloru 
kostki. Układanie kostki moŜna wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie ręczne 
zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod 
względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz 
róŜnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni 
brukarze. Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na duŜych powierzchniach  
o prostym kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na 
miejsce ich ułoŜenia z wymagana dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie 
moŜe mięć duŜych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez 
producenta, tj. ułoŜona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołoŜenia połówek  
i dziewiątek, przy czym kaŜda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo 
drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze 
musi być wsparte praca brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają 
kostki w okolicach studzienek i krawęŜników. Kostkę układa sie około 1,5 cm wyŜej od 
projektowanej niwelety, poniewaŜ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek połoŜonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyŜej powierzchni tych 
urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyŜej korytek ściekowych (ścieków). Do 
uzupełnienia przestrzeni przy krawęŜnikach, obrzeŜach i studzienkach moŜna uŜywać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających 
wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek  
o nietypowych wymiarach, wolna przestrzeń uzupełnia się kostka cięta, przycinana na 
budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). 
Dzienna działkę robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej 
w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułoŜonej na stałe. Przed dalszym 
wznowieniem robót, prowizorycznie ułoŜona nawierzchnie na podsypce piaskowej naleŜy 
rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
 
5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni naleŜy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej)  
z osłona z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uŜywać walca. Ubijanie 
nawierzchni naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka  
i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności 
powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłuŜnym kostki. Po 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Dla inwestycji: „Projekt na wymianę sieci zewnętrznej, wodno-kanalizacyjnej i deszczowej na terenie 
Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie  

 

BAYER PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZON Ą ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
70-372 Szczecin, ul. Bohaterów Warszawy 21, KRS: 0000369462, NIP: 852-258-15-20, REGON: 320935390;  

tel. +48 914828122, +48 601535687, fax: +48 91484066; e-mail: bayerprojekt@bayerprojekt.pl 
Oddział Lublin, 20-423 Lublin, ul. Piękna 8, tel. +48 503025850, tel/fax +48 814402061; e-mail: lublin@bayerprojekt.pl 

94 
 

ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) naleŜy wymienić na kostki 
całe. 
 
5.7.3.Spoiny 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm 
do 5 mm. W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca sie aby 
osie spoin pomiędzy dłuŜszymi bokami tych kostek tworzyły z osia drogi kat 45o,  
a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do 
kierunku spadku podłuŜnego nawierzchni. Po ułoŜeniu kostek, spoiny naleŜy wypełnić 
piaskiem. 
 
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem moŜna oddać 
do uŜytku bezpośrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo-
piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawa cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu 
naleŜy przykryć warstwa wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ja 
w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze 
średniej otoczenia nie niŜszej niŜ 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnie 
naleŜy oczyścić z piasku i moŜna oddać do uŜytku. 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI  
 
6.1.Ogólne zasady  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST  „Wymagania ogólne"  
 
6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki 
podaje tablica 2. 
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Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów w czasie robót 
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6.3. Badania wykonanych robót 
Zakres badan i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano  
w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

 
 
7.OBMIAR ROBÓT  
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót   
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w SST „Wymagania ogólne  
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej 
 
8.ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje sie za 
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają: 
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• przygotowanie podłoŜa i wykonanie koryta, 
• ewentualnie wykonanie podbudowy, 
• ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawęŜniki, obrzeŜa, ścieki, 
• wykonanie podsypki pod nawierzchnie, 
• ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1.Ogólne zasady  
Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w SST „Wymagania ogólne"  
 
10.NORMY I DOKUMENTY ZWI ĄZANE  
 
10.1. Normy 
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cześć 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego uŜytku 
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan 
3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych; piasek 
5. PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łata. 
 
10.2. Ogólne specyfikacje techniczne (SST) 
9. Wymagania ogólne 
10. Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie 
11. Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
12. Podbudowa z tłucznia kamiennego 
13.Podbudowy i ulepszone podłoŜa z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 
hydraulicznymi 
14. Podbudowa z chudego betonu 
15. Podbudowa z betonu cementowego 
16. Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego 
17. Ustawianie krawęŜników betonowych 
18. Ustawianie krawęŜników kamiennych 
19. Betonowe obrzeŜa chodnikowe 
20. Ścieki 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 
 

SST – 05 - ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW 
ZIELONYCH 

 
 
 

B.05.00.00  ZIELEŃ, TRAWNIKI 
 

CPV 45112710-5 
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1.WSTĘP  
 
1.1.Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem trawników przy projektowanych 
przepompowniach, dojściu do nich oraz po wszelkich robotach powykonawczych 
dotyczących budowy wodociągu, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej. 
 
1.2.Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3.Zakres robót objętych SST  
Nasadzenia i trawniki przewidziano przy projektowanych przepompowniach, dojściu do 
nich oraz po wszelkich robotach powykonawczych dotyczących budowy wodociągu, 
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej. 
 
1.4.Określenia podstawowe  
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom 
prawidłowy rozwój. 
1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych  
i wieloletnich. 
1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi 
ja korzeniami rośliny. 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne”  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”  
 
2.MATERIAŁY  
 
2.1.Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST  
„Wymagania ogólne”.  
 
2.2. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zaleŜności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki: 

• ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych  
i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 

• ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moŜe być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
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2.3. Ziemia kompostowa 
Do nawoŜenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu 
róŜnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, 
chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach,  
w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników 
jakości kompostu. Kompost fekaliowo- torfowy - wyrób uzyskuje sie przez 
kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli 
mieszkaniowych. Kompost fekaliowo- torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-
73/0522-01 [5], a torf uŜyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 
Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej  
z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch 
miesięcy. Kompost z kory sosnowej moŜe być stosowany jako nawóz organiczny przy 
przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba. 
 
2.4. Nasiona traw 
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion róŜnych 
gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mięć oznaczony procentowy skład 
gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania 

 
2.5. Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym 
(zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy naleŜy zabezpieczyć przed 
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
 
3.SPRZĘT  
 
3.1.Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" 
 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
• wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
• kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

 
4.TRANSPORT  
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST  „Wymagania ogólne” 
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne" 
 
5.2. Trawniki 
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Proponuje sie wykonanie trawników z siewu, mieszanka traw odpornych na intensywne 
uŜytkowanie. 
Przygotowanie mieszanki: 
Stosowanie mieszanek traw wynika z konieczności uzupełnienia braków pewnych cech 
jednego gatunku przez wprowadzenie innego, Ŝaden bowiem ze znanych gatunków traw 
nie ma wszystkich cech, które mogą zapewnić trwałości i właściwy wygład . Ustalając 
liczbę nasion przypadających na jednostkę powierzchni przyjmuje sie, Ŝe na jedno nasienie 
powinna przypadać powierzchnia 1 cm2. Zakłada sie iŜ teren trawiasty będzie uŜytkowany 
w sposób intensywny i dlatego spełniać powinien najwyŜsze normy wysiewu. Wysiewana 
liczba nasion powinna być większa od ustalonej teoretycznie poniewaŜ nie wszystkie 
nasiona zdolne są do kiełkowania oraz dlatego Ŝe wśród nich mogą znajdować się 
zanieczyszczenia. 
 
Pora siewu 
Przed przystąpieniem do siania naleŜy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanieść 
odpowiednia ilość ziemi urodzajnej (około 10 cm) wcześniej zabezpieczonej przed 
rozpoczęciem prac budowlanych. Sprzyjające warunki do wysiewania nasion traw 
występują w okresie późno letnim lub wczesnoletnim. KaŜda inna pora moŜe wpływać 
negatywnie  
z róŜnych względów a przede wszystkim klimatycznych. Kiedy trawa osiągnie wysokość 
4cm naleŜy powierzchnie trawnika uwałować lekkim wałem , którego celem powinno być 
wyrównanie gleby po podlewaniu w czasie którego powstały nierówności. NaleŜy 
wykonać tą czynność na glebie wilgotnej. Po 3 dniach po wałowaniu wykonujemy 
pierwsze ciecie, skracając Konce liści na długość 2 cm. Celem tak wczesnego koszenia jest 
spowodowanie do rozkrzewiania sie traw. Pozostałe terminy koszenia powinny odbywać 
sie regularnie kiedy wysokość trawy przekracza 8 cm. 
 
5.3. Pielęgnacja w pierwszym roku 
Pielęgnacja trawników w pierwszym roku polega na uwałowaniu lekkim wałem 
powierzchni trawnika, gdy wysokość trawy osiągnie 5-8 cm wysokości. Celem tego 
wałowania jest wyrównanie powierzchni gleby, na której najczęściej powstają niewielkie 
nierówności. Wałowanie to naleŜy przeprowadzać, kiedy gleba jest umiarkowanie 
wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od wałowania naleŜy wykonać pierwsze koszenie 
skracając tylko końce liści o 1,5- 2cm. Do tego celu naleŜy uŜywać kosiarek bębnowych  
o bardzo ostrych noŜach. Koszenie powinno być regularne, (gdy trawa osiągnie 8 cm 
wysokości). Pojawiające sie na trawniku chwasty trwałe w pierwszym okresie naleŜy 
usuwać ręcznie. Stałe koszenie w znacznym stopniu osłabia ich wzrost. Po 3 miesiącach 
wzrostu traw bardzo korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika torfu w ilości 2-3 
kg/m2. Ta niewielka ilość ściółki ma bardzo korzystne działanie zwłaszcza w okresie 
suszy letniej i przyczynia sie do lepszego krzewienia się traw i wytwarzania rozłogów. Po 
kaŜdym koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika mniejsza lub większa ilość trawy 
skoszonej. NaleŜy ja zebrać, poniewaŜ powoduje ona zŜółkniecie trawnika i moŜe być 
przyczyna gnicia liści. Pamiętać naleŜy równieŜ o aeracji. 
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6.KONTROLA JAKO ŚCI  
6.1.Ogólne zasady  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST  „Wymagania ogólne"  
 
 
7.OBMIAR ROBÓT  
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót   
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w SST „Wymagania ogólne  
 
8.ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje sie za 
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1.Ogólne zasady  
Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w SST „Wymagania ogólne" 
  
10.NORMY I DOKUMENTY ZWI ĄZANE  
10.1. Normy 
1. PN-G-98011 Torf rolniczy 
2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 
6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


