
 
 

 
 

SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 

RUROCIĄG TŁOCZNY ŚCIEKOWY DLA ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-
LECZNICZEGO DLA DZIECI IM. J.P.II W JASZKOTLU  

 
 

KODY I NAZWY: 
DZIAŁY ROBÓT: 45000000-7 – Roboty budowlane 
 
GRUPY ROBÓT: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
  obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
  inżynierii lądowej i wodnej 
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 
 

KLASY ROBÓT: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
  roboty ziemne 
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
  komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
  lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 
 

 
KATEGORIE I PODKATEGORIE ROBÓT: 

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
   ziemne 
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
  komunikacyjnych i linii energetycznych 
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów  
  i rurociągów do odprowadzania ścieków 
45233200-1- Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego 

 
 
 
 
 
 

 Adres obiektu:  DZIAŁKA 222/3, 222/18, 222/20, 222/24 I 222/25 OBRĘB 
   AM-2 PIETRZYKOWICE-RYBNICA, 77/1, 77/2 OBRĘB GĄDÓW- 
   JASZKOTLE 
Nazwa i adres 
Zamawiajacego: URZĄD MIASTA i GMINY 

    55-080 Kąty Wrocławskie, Rynek Ratusz 1 
 
Branża:  sanitarna, inżynieryjna, elektryczna 
 
 
Data opracowania: grudzień 2011 r. 
 

 
 



 
 
 
 
 

Spis specyfikacji 
 
 
 
 

ST-0 Wymagania ogólne str. 1-18 

ST-1 Roboty ziemne str. 19-26

ST-2 Sieci kanalizacyjne str. 27-39

ST-3 Roboty nawierzchniowe str. 40-45

ST-4 Roboty elektryczne str. 46-62

 



Specyfikacja ogólna                                               ST-0/ 1 

Rurociąg tłoczny ściekowy dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci im. J.P.II w Jaszkotlu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
Specyfikacja ogólna 

CPV 45231000-5 
 
 

ST-0 



Specyfikacja ogólna                                               ST-0/ 2 

Rurociąg tłoczny ściekowy dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci im. J.P.II w Jaszkotlu 

Spis treści 
 

1. WSTĘP...................................................................................................................................................3 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ............................................................................................3 
1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH ......................................................................................3 
1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE ...............................................................................................................3 
1.4. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH ....................................5 

1.4.1. Roboty tymczasowe.................................................................................................................5 
1.4.2. Prace towarzyszące.................................................................................................................5 

1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY .......................................................................................................6 
1.6. ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH.................................................................................................6 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy ....................................................................................................6 
1.6.2. Dokumenty budowy .................................................................................................................6 
1.6.3. Działania związane z organizacją prac przed i w trakcie prowadzenia robót..........................7 
1.6.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST .................................................................8 
1.6.5. Zabezpieczenie terenu budowy ...............................................................................................8 
1.6.6. Ochrona i utrzymanie robót .....................................................................................................8 

1.7. OCHRONA INTERESÓW OSÓB TRZECICH ..............................................................................................8 
1.8. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT...................................................................9 
1.9. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY ....................................................................................................9 

1.9.1. Ochrona przeciwpożarowa ......................................................................................................9 
1.9.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia .........................................................................................10 
1.9.3. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia .......................................................................................10 

1.10. ORGANIZACJA RUCHU PODCZAS PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH ............................................11 
1.11. KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV) .............................................11 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ....11 

2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW.....................................................................................................11 
2.2. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM.................................................................................11 
2.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW..............................................................................11 
2.4. MAGAZYN PRZYOBIEKTOWY..........................................................BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN...........................................................................11 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.................................................................12 

5. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ..........................12 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH ........................13 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT – W PRZYPADKU WYNAGRODZENIA 
KOSZTORYSOWEGO.............................................................................................................................14 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT....................................................................................................14 
7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW............................................................................14 
7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY...................................................................................................14 
7.4. WAGI I ZASADY WAŻENIA ..................................................................................................................14 
7.5. CZAS I CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA OBMIARU.......................................................................14 

8. ODBIORY.............................................................................................................................................14 

8.1. PROCEDURA PRZEJĘCIA ROBÓT........................................................................................................14 
8.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU ...............................................15 
8.3. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT ...............................................................................................................15 
8.4. ODBIÓR ETAPOWY ROBÓT ................................................................................................................15 
8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT...........................................................................15 
8.6. ODBIÓR OSTATECZNY – POGWARANCYJNY........................................................................................16 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI...................................................................................................................16 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE......................................................................................................................17 

 
 
 



Specyfikacja ogólna                                               ST-0/ 3 

Rurociąg tłoczny ściekowy dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci im. J.P.II w Jaszkotlu 

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Ogólnej ST-0 są postanowienia podstawowe dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych podczas realizacji zadania: „Rurociąg tłoczny ściekowy dla Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci im. J.P.II w Jaszkotlu działka 222/3, 222/18, 222/20, 222/24 
i 222/25 OBRĘB AM-2 Pietrzykowice-Rybnica, 77/1, 77/2 Obręb Gądów-Jaszkotle”. 
Uzupełnieniem Wymagań Ogólnych (ST-0) są Specyfikacje Techniczne (ST) zawierające szczegółowe 
wymagania wykonania i odbioru robót.  
Jeżeli w Specyfikacji technicznej ST w punkcie dotyczącym szczegółowych warunków wykonania robót 
budowlanych brak jest opisu czynności robót wynikających z projektu wykonawczego, należy przez to 
rozumieć, że roboty te wykonać należy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 
obowiązującymi normami, zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi wyrobu lub zgodnie z 
wytycznymi projektanta udzielonymi na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego.  
Specyfikację Techniczną jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w 
pkt. 1.2.  
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Zakres robót obejmuje: 
 Budowę kanału grawitacyjnego doprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze do przepompowni. 
 Budowę przepompowni ścieków sanitarnych dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci im. 

J.P.II w Jaszkotlu na działce nr 222/18 wraz z komorą zasuw, odcinkiem kanału łączącego 
istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej i projektowaną przepompownię.  

 Budowę rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych o średnicy dz 90mm PE SDR17 PE100 – od 
projektowanej przepompowni ścieków na działce nr 222/18 obręb Pietrzykowice-Rybnica do 
istniejącego rurociągu tłocznego dz 75 PE – działka nr 222/25 obręb Pietrzykowice-Rybnica wraz z 
obiektami sieciowymi: zasuwami przedziałowymi, studzienkami rewizyjnymi (czyszczakami) oraz 
studzienką odpowietrznika. 

1.3. Określenia podstawowe 
1. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną 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 z późniejszymi zmianami). 

2. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 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, że zapewniono zgodność wyrobu z PN 
lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

3. Zharmonizowana specyfikacja techniczna wyrobu – norma zharmonizowana, europejska 
aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna wyrobu państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 

4. Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (organ administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji), 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 

5. Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako nadzór 
inwestorski dla celów zawartej umowy, której pełne nazwisko lub nazwa są wymienione w  
Dzienniku budowy.  
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6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu umowy  

7. Księga obmiarów – gdy strony umowy ustalą wynagrodzenie jako kosztorysowe, wówczas należy 
przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, 
służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców 
i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez  
Inspektora nadzoru.  

8. Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania koniecznych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

9. Charakterystyka energetyczna obiektu – opracowanie obejmujące: bilans mocy urządzeń 
elektrycznych oraz zużywających inne rodzaje energii, właściwości cieplne przegród budowlanych 
zewnętrznych, parametry sprawności energetycznej instalacji i urządzeń mających wpływ na 
gospodarkę cieplną obiektu budowlanego, w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, oraz dane 
wykazujące, że przyjęte w projekcie rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania 
dotyczące oszczędności energetycznej.  

10. Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, sprawdzone przed wbudowaniem przez 
Inspektora nadzoru,  

11. Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości przedmiotu zamówienia oraz 
ustaleniu końcowego wynagrodzenia za jego wykonanie zgodnie z postanowieniami warunków 
umowy. 

12. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 

13. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami 
we właściwych normach, aprobatach technicznych, certyfikatach zgodności, zharmonizowanych 
specyfikacjach technicznych o ile projektant dopuści taką możliwość.  

14. Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna, na podstawie której można rozpocząć roboty 
budowlane. 

15. Projektant - uprawniona osoba będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
16. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej kolejności 

ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach pomiarowych. 
17. Rysunki – oznaczają wszelkie rysunki dodatkowe, zamienne uzupełniające - wydane przez 

Projektanta poprzez Zamawiającego zgodnie z art. 20 ustawy prawo budowlane. 
18. Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytułowany zawierający zbiór wytycznych i wymagań 

określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru i obmiaru robót budowlanych, 
opisujących przedmiot zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Pzp.  

19. Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie przedmiotu umowy, 
mierzony od daty rozpoczęcia do daty zakończenia, przy czym datą zakończenia jest data 
uzyskania bezwarunkowej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na użytkowanie.  

20. Umowa – przez umowę o roboty budowlane Wykonawca zobowiązuje się do oddania 
przewidzianego w umowie przedmiotu zamówienia, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami 
wiedzy technicznej, a Inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe 
przepisy czynności związanych z przygotowaniem przedmiotu zamówienia do realizacji, w 
szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu 
i zapłaty umówionego wynagrodzenia.  

21. Wada - jakakolwiek część robót wykonana niezgodnie z umową, z projektem wykonawczym, 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, oraz zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej i innymi postanowieniami umowy, przy czym wadą jest również każda niekorzystna 
i niezamierzona właściwość obiektu, utrudniająca zgodnie z przeznaczeniem korzystanie z niego, 
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bądź jego konserwację, lub obniżająca jego estetykę albo komfort użytkowników, która nie jest 
powszechną cechą obiektów budowlanych w tym również brak osiągnięcia planowanych 
właściwości zadania inwestycyjnego pod względem użytkowym jak i eksploatacyjnym. 

22. Wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów ustawy o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2004r nr 92, poz. 881 z później. Zmian.) oraz aktach wykonawczych do tej 
ustawy. o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową i mających wpływ na spełnienie wymagań podstawowych o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo budowlane. 

23. Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
1.4.1. Roboty tymczasowe 
Wykonawca ma obowiązek do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót 
tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiający 
traktuje między innymi: 
 zagospodarowanie terenu budowy  
 drogi tymczasowe i elementy organizacji ruchu drogowego 
 ogrodzenie terenu budowy  
 deskowania (szalunki) wszelkiego rodzaju  
 odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów, plantowanie 
Również poniesienie kosztów związanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenu budowy, w tym 
zaplecza budowy należą w całości do Wykonawcy.  
Koszty związane z robotami tymczasowymi winny być ujęte w cenach jednostkowych robót 
podstawowych. 
1.4.2. Prace towarzyszące 
Do prac towarzyszących zalicza się prace geodezyjne. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie obiektu w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez niewłaściwe wytyczenie i wyznaczenie obiektu oraz robót w pełni obciążają 
Wykonawcę robót.  
Wykonawca ma obowiązek przedstawić wyniki wszelkich prac pomiarowych geodezyjnych 
przeprowadzonych na budowie, podpisane przez uprawnionego geodetę. Wykonawca ma obowiązek 
zabezpieczyć zastabilizowaną sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę oraz ponosi pełną 
odpowiedzialność w przypadku uszkodzenia lub usunięcia tych punktów. 
Zakres robot pomiarowych obejmuje między innymi: 
 wytyczenie obiektu  
 sprawdzenie wyznaczenia punktów wysokościowych 
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych) 
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochronę przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie 
 zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w obrębie robót 
 wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia fundamentów, wszelkiego rodzaju instalacji 

podziemnych 
 sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót 
 odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii (Instrukcje i wytyczne techniczne obowiązujące na podstawie Rozporządzenia 
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Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów 
technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie; Dz. U. Nr 
30, poz. 297 ze zmianami).  
Wykonawca uwzględni realizację także nw. prac towarzyszących: 
 porządkowanie miejsca pracy i utrzymywanie czystości na Terenie budowy 
 załadunek, wywóz i koszt utylizacji materiałów z rozbiórek 
Koszty związane z robotami tymczasowymi winny być ujęte w cenach jednostkowych robót 
podstawowych. 
1.5. Informacje o terenie budowy 
Projektowana przepompownia ścieków usytuowana będzie w pobliżu istniejącej oczyszczalni ścieków 
na działce nr 222/18 stanowiącej obecnie własność Gminy Kąty Wrocławskie 2. 
Projektowany kanał i rurociąg tłoczny przebiegać będzie przez działki: 
 nr 77/1, 77/2 – droga gminna (właściciel: Gmina Kąty Wrocławskie) 
 nr 222/18 – droga polna (właściciel: właściciel: Gmina Kąty Wrocławskie) 
 nr 222/20 - użytek rolny (właściciel: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa 

w Jaszkotlu 
 nr 222/24 (właściciel: Deryło Ireneusz Jan) 
 nr 222/25 - droga polna (właściciel: Deryło Ireneusz Jan) 
Istniejący rurociąg tłoczny dz 75, do którego włączony będzie planowany rurociąg tłoczny, usytuowany 
jest na działce nr 222/25. 
W rejonie projektowanej inwestycji występuje sieć kanalizacji sanitarnej – kanały doprowadzające ścieki 
sanitarne z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci im. J.P.II, ze szkoły w Jaszkotlu oraz 
kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny dla wsi Pietrzykowice. 
1.6. Organizacja robót budowlanych 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze 
dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych. 
1.6.2. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 45 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Dziennik Ustaw  Nr 
108 poz. 953 z roku 2002) spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane 
na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 
i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. 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 należy wpisywać w szczególności:  
 uzgodnienie przez Inwestora zmian w harmonogramie 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, jeżeli takie wystąpią, z podaniem powodu  
 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy  
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Projektanta 
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 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 przeprowadził 
 wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne istotne 

informacje o przebiegu robót  
 propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru i Projektantowi do ustosunkowania się 
Księga obmiaru – w przypadku ustalenia wynagrodzenia kosztorysowego  
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót w sytuacji prowadzenia obmiarowego rozliczenia robót. Obmiary wykonywanych robót 
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do Księgi 
obmiaru.  
Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury, robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie 
Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora nadzoru.  
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach następujące 
dokumenty:  
 pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
 protokoły przekazania terenu budowy  
 protokoły odbioru robót 
 protokoły z narad i ustaleń 
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. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora 
i przedstawione do wglądu na jego życzenie.  
1.6.3. Działania związane z organizacją prac przed i w trakcie prowadzenia robót 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
Wykonawca, na podstawie wytycznych projektowych, jest zobowiązany do opracowania i przekazania 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji następujących dokumentów: 
 projektu organizacji robót 
 harmonogramu rzeczowo - finansowego robót; ewentualnie, na życzenie Inwestora 
 planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, omówionego w pkt. 1.9.3 
Projekt organizacji robót powinien zawierać: 
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
 projekt zagospodarowania terenu budowy i zaplecza Wykonawcy, wraz z infrastrukturą techniczną 

na potrzeby budowy 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, omówione w pkt. 1.10 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót. 
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1.6.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Podstawą wykonania robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 
całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w pierwszej kolejności Wykonawca powinien kierować się zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej, aby nie wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a w 
sytuacjach, gdy mogą zaistnieć domniemania zmian istotnych, o ich wykryciu winien niezwłocznie 
powiadomić Projektanta i Inspektora Nadzoru, który dokona ewentualnych zmian lub poprawek.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w szczegółowych ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji, o ile 
takie dopuści Projektant.  
Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać aktualnie obowiązujące instrukcje producenta materiałów 
oraz przepisy związane. Wykonawca ma obowiązek stosowania się do wszelkich norm, atestów, 
certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia i innych dokumentów 
zgodnych z Ustawą o wyrobach budowlanych, których termin ważności po wbudowaniu obejmuje co 
najmniej okres rękojmi.  
1.6.5. Zabezpieczenie terenu budowy 
a). Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i przejęcia 
przedmiotu zamówienia, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 
wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także 
zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
b). Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
przedmiotu zamówienia. 
c). Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi 
instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 
d). Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów do 
zaplecza i terenu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.  
e). Przy robotach Wykonawca na swój koszt ma obowiązek zabezpieczyć i wydzielić strefy 
niebezpieczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 
401). 
f). Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć teren budowy po zakończeniu każdego elementu robót 
i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji terenu budowy. 
1.6.6. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. Wykonawca 
ma obowiązek utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru przedmiotu umowy. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowany obiekt był w zadawalającym stanie przez 
cały czas do momentu odbioru końcowego.  
1.7. Ochrona interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne znajdujące się w obrębie i na terenie budowy, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych w  
dokumentacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 



Specyfikacja ogólna                                               ST-0/ 9 

Rurociąg tłoczny ściekowy dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci im. J.P.II w Jaszkotlu 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych zgodnie z art. 652 k.c. 
1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
 Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
 Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami 

lub substancjami toksycznymi 
 Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
 Możliwością powstania pożaru 
Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót wszelkich 
przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie w szczególności: 
 stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 

880) 
 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik Ustaw Nr 

62, poz. 627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi; 
 stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z 

późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w myśl ustawy wytwórcą 
odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W związku z powyższym ciąży na 
nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn. zapewnienia odpowiednich 
warunków zbierania odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do 
miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi w tym zakresie 
decyzjami); 

 stosować się do Rozporządzenia MŚ z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481); 

 stosować się do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu 
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków 
do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108). 

1.9. Warunki bezpieczeństwa pracy 
1.9.1. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca ma obowiązek stosować się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał sprawne wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na terenie budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz 
pomieszczeniach magazynowych.  
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej 
odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.  



Specyfikacja ogólna                                               ST-0/ 10 

Rurociąg tłoczny ściekowy dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci im. J.P.II w Jaszkotlu 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 
powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników, 
pracowników  podwykonawców, dostawców bądź innych osób świadczących usługi dla budowy.  
1.9.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Zakazuje się stosowania Materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, gdyż nie będą 
dopuszczone do użycia.  
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska lub emitują promieniowanie w ilościach 
wyższych niż dopuszczalne (Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. 
w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na 
pobyt ludzi), nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu 
i mające być użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 
niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone pod warunkiem, że będą spełnione 
wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Wykonawca musi 
uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie 
przepisy. 
1.9.3. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
W trakcie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek  stosować się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane, jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi nadzoru, program zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi zadbać, żeby personel nie pracował 
w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał sprawne wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa oraz posiadające aktualne badania techniczne. Zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 
wynikających z: 
 Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz. 

1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 
2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dziennik 
Ustaw Nr 24 poz.110); 

 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 06 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz.401.); 

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

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zostać sporządzony zgodnie z w/w rozporządzeniem 
i zawierać takie informacje, jak: 
 stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy 
 stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej 
 plan działania w przypadku nagłych wypadków 
 plan działania w związku z organizacją ruchu 
 działania przeciwpożarowe 
 działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP 
 zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porządku 
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 działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami 
atmosferycznymi 

 inne działania gwarantujące bezpieczeństwo ludzi i Robót. 
1.10. Organizacja ruchu podczas prowadzenia robót budowlanych 
Wykonawca ma obowiązek opracować, uzgodnić i zrealizować z Inspektorem nadzoru sposób 
zabezpieczenia dróg i chodników podczas wykonywania przedmiotu umowy. Zakres prac koniecznych 
do wykonana w tym zakresie obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru organizacji ruchu na czas trwania budowy, 

wraz z dostarczeniem projektu i wprowadzaniem zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót 
- ustawienie tymczasowego oznakowania 
- przygotowanie terenu 
- wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań itp. 
- zapewnienie wystarczających środków zapobiegających uszkodzeniu istniejących dróg oraz 

chodników 
naprawienie wszelkich szkód, niezwłocznie, zaraz po ich stwierdzeniu, związanych z prowadzeniem 
transportu na drogach docelowych, tymczasowych i poza nimi.  

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania tymczasowego 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
1.11. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Klasyfikacja wg CPV znajduje się w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz 
świadectwa badań laboratoryjnych i ewentualnie próbki. Przyjęcie na budowę materiałów z danego 
źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z tego źródła uzyskują zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek 
źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót.  
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom Wykonawca ma obowiązek wywieźć z terenu budowy. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych w planie BIOZ lub planie 
organizacji terenu budowy albo poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę.  
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 



Specyfikacja ogólna                                               ST-0/ 12 

Rurociąg tłoczny ściekowy dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci im. J.P.II w Jaszkotlu 

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 ustalonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w 
terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków wykonania przedmiotu umowy zostaną 
niedopuszczone do robót.  
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
 
Wykonawca ma obowiązek stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z Terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych, na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Pojazdy opuszczające 
teren budowy muszą mieć oczyszczone koła w celu usunięcia ziemi i błota przed jazdą po drogach 
publicznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za oczyszczenie wszystkich odcinków drogi publicznej, 
którą zanieczyściły pojazdy Wykonawcy lub jego podwykonawców. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w 
specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem 
nadzoru. Wybór środków transportu pionowego (dźwigi, windy i inne) wymaga szczególnej staranności 
wobec realizacji robót w zabudowie i w sąsiedztwie ruchliwych ciągów komunikacyjnych. 
 
 
5. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wykonawca ma obowiązek do zrealizowania i ukończenia przedmiotu zamówienia określonego w 
umowie oraz do usunięcia wszelkich wad. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami w 
umowie.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z Dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót, PZJ oraz z 
poleceniami Projektanta i Inspektora nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie obiektu w terenie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót, zgodnie z usytuowaniem, wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji projektowej i naprawi na własny koszt każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach 
czy wyosiowaniu obiektu i Robót.  
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Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu budowy i do wszelkich dodatkowych 
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako 
obszary robocze. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren budowy w stanie wolnym od wszelkich 
niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki 
sprzęt i nadmiar materiałów.  
Wykonawca będzie niezwłocznie uprzątał i usuwał z Terenu budowy wszelkie odpady i niepotrzebne 
materiały dla Robót tymczasowych utrzymywanych nie dłużej, niż jest to konieczne. Podczas 
prowadzenia robót budowlanych i wykończeniowych (prace malarskie, murarskie, tynkarskie, wiercenie, 
kucie, itp.) zabezpieczy przed zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie instalacje, urządzenia, 
wyposażenie w obszarze prowadzonych robót. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu budowy do stanu pierwotnego w miejscach, 
gdzie dokumentacja projektowa nie przewiduje innego zagospodarowania terenu, w przypadku 
udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót 
poza terenem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego 
przedmiotu umowy. 
 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Inspektor nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych 

 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
Zakazuje się wbudowywania materiałów znajdujących się w Krajowym Wykazie Zakwestionowanych 
Wyrobów Budowlanych, publikowanym przez GUNB. 
Przepisy regulujące powyższe wymagania: 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92 poz. 881) 
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.  O systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r nr 166 poz. 1360  + 

późniejsze zmiany) 
 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. O ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r nr 229 

poz 2275 +zmiana Dz. U. z 2007r nr 35 poz.215) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. z 2004r. Nr 
195, poz. 2011) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek administracyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004r Nr 249 poz. 2497) 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat 
technicznych oraz polskich jednostek administracyjnych upoważnionych do ich wydania (Dz. U. z 
2004r Nr 237 poz. 2375) 

 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT – w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, o ile strony 
nie ustalą innej zasady.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej 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. 
Obmiary będą prowadzone wg zasad podanych w „Założeniach do kosztorysowania” zawartych w KNR, 
KNNR oraz w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST. 
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. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
7.5. Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
 
8. ODBIORY 
 
8.1. Procedura przejęcia robót 
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Umową. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia n/w odbiorów: 
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 odbiór częściowy robót zanikających i ulegających zakryciu 
 odbiór etapowy robót uzgodniony w harmonogramie rzeczowo – finansowym, 
 odbiór końcowy przedmiotu umowy 
 odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
8.2. Odbiór częściowy robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbioru częściowego 
dokonuje Inspektor nadzoru. Odebrane częściowo roboty pozostają pod kontrolą Wykonawcy, do czasu 
odbioru końcowego. Nie dopuszcza się przejęcia części robót, w rozumieniu art. 654 k.c.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór 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 niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań kontrolnych  i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystąpieniu robót ulegających zakryciu lub 
zanikających, a postęp prac uniemożliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac, Inspektor nadzoru ma 
prawo nakazać Wykonawcy odkrycie nieodebranych elementów robót na koszt Wykonawcy. 
8.3. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie  Zamawiającego. W terminie określonym przez Zamawiającego po uprzednim 
otrzymaniu kompletnych dokumentów do odbioru końcowego, rozpoczną się czynności odbiorowe.  
8.4. Odbiór etapowy robót  
Odbiór etapowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości 
i wartości. Zakończenie danego etapu robót oraz gotowość do takiego odbioru będzie stwierdzona 
przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Zamawiającego. Ilość robót oraz zgodność z harmonogramem ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę i w oparciu o przeprowadzoną wizję 
lokalną, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami umownymi.  
8.5. Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robót 
Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca ma obowiązek przygotować m. innymi następujące dokumenty: 
w formie papierowej i elektronicznej 
 Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 
terenu budowy 

 Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (PB i PW) z naniesionymi zmianami, 
potwierdzoną przez Projektanta i Inspektora nadzoru oraz dokumentację projektową dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy  

 Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 
 Specyfikacje Techniczne (podstawowe i ewentualnie uzupełniające lub zamienne) 
 Protokoły wszystkich odbiorów częściowych robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Receptury i ustalenia technologiczne, jeśli takie były 
 Dziennik budowy i Księgę obmiarów (oryginały) 
 Wyniki pomiarów kontrolnych zgodnie z ST 
 Wyniki badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopów 
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 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, zgodnie z ST 

 Protokoły wszystkich przeprowadzonych prób ciśnienia przewodów tłocznych (ciśnieniowych) 
 Protokoły uruchomienia skuteczności działania wentylacji i klimatyzacji  
 Protokoły wszystkich pomiarów instalacji elektrycznych i niskoprądowych 
 Zaświadczenia Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar o legalizacji manometrów użytych do prób 

analizy wody  
 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu (szkice polowe 

i potwierdzenie pomiaru branżowego) 
 Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
 Sprawozdanie techniczne 
 Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń  
 Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku 
 Protokoły odbiorów gestorów mediów (energia, woda i kanalizacja, teletechnika)  
 Decyzja o bezwarunkowym udzieleniu pozwolenia na użytkowanie,  
 W przypadku stwierdzenia, że pomimo zgłoszenia roboty nie zostały zakończone lub, że dostarczona 
dokumentacja jest niekompletna, Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o odmowie 
rozpoczęcia czynności odbiorowych. Po rzeczywistym zakończeniu robót i dostarczeniu kompletnej 
dokumentacji zostanie wyznaczony nowy termin odbioru końcowego. 
Odbiór robót polegać będzie na porównaniu zakresu wykonanych prac z zakresem umownym oraz 
odbiorze jakościowym tych prac.  
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale  
Inspektorów Nadzoru i Kierownika Budowy i kierowników robót . W przeciągu trzech dni komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi, o ile umowa nie określi innych terminów.  
W toku odbioru końcowego, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych 
i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz obowiązującymi 
normami z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy.  
8.6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
zaistniałych w okresie gwarancji. Przebieg odbioru odbędzie się na zasadach Odbioru końcowego, 
przed terminem upływu okresu gwarancji jakości.  
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacjach technicznych i Dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować:  
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 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami  
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą m. in.: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza 
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowana Robót, koszty robót towarzyszących i tymczasowych nie wyszczególnionych w 
przedmiarze, koszty projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy  

 wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych  
 obsługę geodezyjną 
 wywóz odpadów 
 przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 
 inne poniesione koszty związane z uzyskaniem przychodu przy realizacji przedmiotu zamówienia.  
 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 
 ryzyko ryczałtu ceny jednostkowej bądź przyjęcia wynagrodzenia ryczałtowego. 
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie należy wliczać 

podatku VAT. 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Specyfikacja Techniczna w różnych miejscach powołuje się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje oraz inne akty prawne. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
Rysunkami i Specyfikacją, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jako 
profesjonalny przedsiębiorca budowlany zna ich zawartość i wymagania. Zastosowanie będą miały 
ostatnie wydania Polskich Norm i zharmonizowanych norm europejskich, pod warunkiem, że ich tytuły 
i numery zostały opublikowane w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej lub przynajmniej jedno 
państwo członkowskie Unii Europejskie przeniosło je do zbioru norm krajowych. Roboty będą 
wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z normami jw. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu 
robót określonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej.  

Oznacza to, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm 
i przepisów, a w szczególności: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2006r Nr 156 poz. 1118 wraz z 

późniejszymi zmianami) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.  
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 

80/2003 poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami) 
3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 wraz z 

późniejszymi zmianami) 
4. Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

5. Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporządzenie ministra Infrastruktury w sprawie warunków, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie z późn. zmianami 

6. Dz. U. Nr 82, póz, 930 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych  
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7. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych, z późn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086 

8. Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

9. Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 
10. Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych wraz 

z aktami wykonawczymi do tej ustawy.  
11. Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych 

12. Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z późn. zmianami – ustawa Prawo ochrony środowiska 
13. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 kwietnia 

1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu 
(Dz.U. nr 55, poz. 355). 

14. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 
1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436). 

15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP. 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót 
ziemnych podczas realizacji zadania: „Rurociąg tłoczny ściekowy dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 
dla Dzieci im. J.P.II w Jaszkotlu działka 222/3, 222/18, 222/20, 222/24 i 222/25 OBRĘB AM-2 
Pietrzykowice-Rybnica, 77/1, 77/2 Obręb Gądów-Jaszkotle”. 
1.2. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST-0.  
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty ziemne są wykonywane w zakresie jn.: 
 Zdjęcie humusu 
 Wykopy pod rurociągi sanitarne, studzienki i przepompownię 
 Umocnienie wykopów o ścianach pionowych i gł. > 1,0 m 
 Odwodnienie wykopów 
 Zasypka wykopów 
 Wywóz nadmiaru gruntu na wysypisko 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–0. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
 
Materiałów brak. 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne.  
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie 
sprzęt: 
a). koparka 
b). pompy (do odwadniania wykopów) 
c). spycharka 
d). ubijak do zagęszczania 
e). zagęszczarka 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji 
robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-0. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Zaleca się użycie do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo - 
samochodów samowyładowczych. Liczba środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
Inspektora nadzoru. 
 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0. 
Uwaga! 
Planowana Inwestycja zlokalizowana jest w rejonie występowania stanowisk archeologicznych. 
W związku z powyższym w czasie robót ziemnych może dojść do odkrycia nieruchomych lub 
ruchomych zabytków archeologicznych. Dlatego też rozpoczęcie i zakończenie prac ziemnych 
podlega inspekcji archeologicznej przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. 
Rurociągi układać w wykopie otwartym wąskoprzestrzennym szalowanym zgodnie z PN-B-10 736. 
Rozpoczęcie robót ziemnych należy poprzedzić geodezyjnym wytyczeniem w terenie trasy 
projektowanego rurociągu oraz lokalizacji istniejącego uzbrojenia, działając w porozumieniu z 
właścicielem napotkanego uzbrojenia. 
Roboty ziemne należy prowadzić sprzętem mechanicznym, a przy zbliżeniach do istniejącego 
uzbrojenia oraz w rejonie połączenia z istniejącym rurociągiem - ręcznie. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na należyte wykonanie podsypki i obsypki ochronnej przewodu oraz zagęszczenie zasypki. 
W przypadku konieczności przewiduje się odwodnienie wykopów budowlanych metodą 
powierzchniową. 
Budowę rurociągu proponuje się rozpocząć od wykonania wpięcia do projektowanej przepompowni 
ścieków i następnie kontynuować w kierunku wsi Pietrzykowice. 
5.2 Zakres robót przygotowawczych  
a). Zapoznanie się z planem sytuacyjno - wysokościowym, naniesionymi na nim konturami i wymiarami 

istniejących i projektowanych budynków, budowli i robót 
b). Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót: 

 Trasa rurociągu powinna być oznaczona przez uprawnionego geodetę za pomocą kołków 
osiowych z gwoździami 

 Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych - co około 30 do 
50 m 

 Na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenia odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, gruntowymi i powierzchniowymi 

 Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót 
c). Przygotowanie i oczyszczenie terenu 
d). Zdjęcie warstwy darniny i ziemi roślinnej z niezbędnych powierzchni terenu w miejscu 

przewidzianych wykopów oraz jej zmagazynowanie 
e). Wykonanie zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenie ścieków z terenu budowy 
f). Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 
5.3 Odspojenie i odkład urobku 
 Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczną odległość (w 

pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli 
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nieoznaczone w 
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dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić 
Inspektora nadzoru i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje. 

 Należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których projekt 
wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu 
mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu. 

 W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie przykrycie 
wykopu. 

 Należy instalować bezpieczne zejścia 
 Jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to należy natychmiast przerwać 

pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, a dopiero potem kontynuować prace 
ziemne 

 Dla zapobieżenia zmianom stanów wód w gruntach, kierunków spływu wód oraz w przypadku 
uszkodzenia rurociągów drenarskich, powstałych skutkiem budowy rurociągu tłocznego, 
Wykonawca robót jest zobowiązany do przywrócenia stanu poprzedniego lub do wykonania 
urządzeń zapobiegających w/w szkodom. 

 Przy natrafieniu w czasie prowadzenia wykopów na istniejącą sieć drenarską i jej uszkodzeniu 
należy sieć drenarską połączyć za pomocą rur PVC o średnicy większej, niż występująca i z 
powrotem podłączyć do odpływu. 

 Rurociągi drenarskie z PVC ułożyć na korytkach z desek, grunt zagęścić i zasypać ręcznie do 
wysokości 0,6 m, po czym zasypać mechanicznie. 

5.4 Przygotowanie podłoża 
W przypadku stwierdzenia przez nadzór geotechniczny (wykop musi zostać protokolarnie odebrany), że 
w poziomie posadowienia występują grunty o słabszych parametrach, niż założono w obliczeniach, 
należy wykonać prace mające na celu wymianę podłoża gruntowego lub jego wzmocnienie. Decyzja, co 
do zastosowanego rozwiązania, zostanie podjęta przez powołany nadzór geotechniczny oraz przez 
Projektanta obiektu w zależności od lokalnej sytuacji geotechnicznej.  
5.5 Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu 
przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej 
powinien być piasek. Opis podsypki i obsypki rurociągów znajduje się w ST-3. 
Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej rurociągów dokonać gruntem z wykopu, warstwami, z 
jednoczesnym zagęszczeniem. 
Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na 
stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe ewentualne 
szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 
5.6 Uwagi końcowe  
Po zakończeniu budowy należy usunąć wszelkie uszkodzenia i straty wynikające z prowadzenia prac 
budowlanych i pomocniczych. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 
placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
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6.2. Badania jakości robót ziemnych 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on 
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i w normach PN-B-06050, PN-B-10736. 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
Kontroli podlega: 
a). wykonanie wykopu i podłoża 
b). zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
c). stan skarp wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy pracach w 

wykopie, 
d). wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 
e). jakość gruntu przy zasypce,  
f). wykonanie zasypu, 
g). zagęszczenie, 
h). odwodnienie wykopów. 
 
Częstość oraz zakres badań i pomiarów poprawności wykopów przedstawia poniższa tabela: 
 

Lp. Sprawdzana cecha Minimalna częstotliwość badan i pomiarów 

1 Pomiar gabarytów wykopu 

2 Pomiar rzędnych dna wykopu 

3 Pomiar pochylenia skarp 

4 Pomiar równości skarp 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą i niwelatorem w odstępach co 
10 m, w narożach oraz w miejscach, które budzą wątpliwość 

5 Badanie zagęszczenia gruntu Stopień zagęszczenia określić dla podłoża gruntowego    
i każdej ułożonej warstwy, w miejscach id głębokości 
określonych w specyfikacji szczegółowej 

 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 
Proces odbioru powinien obejmować: 
a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań 

laboratoryjnych 
b). sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową 
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c). sprawdzenie wykonania wykopów pod względem wymaganych parametrów wymiarowych 
i technicznych 

d). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 
i badań, według warunków Umowy. 
 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ dla zadania: „Rurociąg tłoczny ściekowy dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci im. 

J.P.II w Jaszkotlu działka 222/3, 222/18, 222/20, 222/24 i 222/25 OBRĘB AM-2 Pietrzykowice-
Rybnica, 77/1, 77/2 Obręb Gądów-Jaszkotle” 

2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 
zatwierdzona przez Zamawiającego  

3. dokumentacja wykonawcza ww. zadania 
4. normy 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
10.1. Normy 
1. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
3. PN-81/B-03020 Głębokość przemarzania gruntów 
4. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
5. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
6. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
7. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
9. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
10. BN-70/8931-05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. 
11. PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne. 
12. PN-8 l/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. 
13. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
14. PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
15. PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 
16. PN-EN 1537 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Kotwy gruntowe. 
10.2. Inne 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz inne obowiązujące PN (EN-PN), a w 
szczególności: 
a). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, 

poz. 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
b). Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 poz. 627. 
c). Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr 115 póz 1229 oraz nr 154 poz 1803 - Prawo wodne, 
d). Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139  
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Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych obowiązującymi przepisami, a 
w tym - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. nr 1. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie sieci 
kanalizacyjnych podczas realizacji zadania: „Rurociąg tłoczny ściekowy dla Zakładu Opiekuńczo-
Leczniczego dla Dzieci im. J.P.II w Jaszkotlu działka 222/3, 222/18, 222/20, 222/24 i 222/25 OBRĘB 
AM-2 Pietrzykowice-Rybnica, 77/1, 77/2 Obręb Gądów-Jaszkotle”. 
1.2. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST-0.  
1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres prac obejmuje wykonanie robót montażowych, a w szczególności wykonania: 
 Kanału doprowadzającego ścieki sanitarne z zakładu opiekuńczo-leczniczego i szkoły w Jaszkotlu 
 Rurociągu tłocznego ścieków  
 Pompowni ścieków sanitarnych 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–0. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
 
Obróbka mechaniczna i plastyczna elementów powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami PN 
i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby metody stosowane przy tych czynnościach nie 
spowodowały uszkodzeń powierzchni roboczych, ani nie obniżyły właściwości fizycznych 
i wytrzymałościowych materiałów.  
Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, 
specyfikacji, paszportów, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp.  
Na żądanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia inspektorowi 
nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
 beton 
 czyszczak rewizyjny kołnierzowy PN16 dn 80 mm, z żeliwa sferoidalnego, z zaworem hydrant. ZH-

52 z nasadą 
 klapa zwrotna kołnierzowa dn 65 mm 
 kolano PVC dz 110 mm, 90° 
 kołnierz stalowy PN10 SDR17 63/50 mm 
 kołnierz stalowy PN10 SDR17 90/80 mm 
 kołnierz stalowy PN16 SDR11 dz 90 mm 
 kołnierz żeliwny ślepy dn 80-PN10 
 krążek żelbetowy pod skrzynkę uliczną do zasuw; Ø 480 mm, otwór Ø 180 mm, grub. 100 mm 
 króciec ciśnieniowy dz 90 mm, L=0,75 m 
 łącznik dz 75 mm do rur PE 
 łuk 45° PE dz 90 mm 
 obudowa teleskopowa do zasuw typu E do zabudowy podziemnej, z łbem wykonanym z żeliwa 

sferoidalnego 
 piasek 
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 rura kielichowa PVC dz 110 mm 
 rura kielichowa PVC dz 200 mm 
 rura wywiewna dz 110/160 mm 
 rury dz 90 mm PEHD PN100 SDR 17 
 skrzynka uliczna do zasuw z regulacją wysokości z pierścieniem dystansowym 
 skrzynka żeliwna uliczna do zasuw  
 studzienka kanalizacyjna dn 1000 mm; betonowa z B-45, z płytą nadstudzienną, stopniami 

włazowymi osadzonymi fabrycznie i prefabrykowanym dnem 
 studzienka kanalizacyjna dn 1200 mm; betonowa z B-45, z płytą nadstudzienną, stopniami 

włazowymi osadzonymi fabrycznie i prefabrykowanym dnem 
 trójnik kołnierzowy 50/100 mm PN10 
 trójnik redukcyjny 60° dz 90/75 PE100 SDR17 
 trójnik żeliwny dn 65 mm 
 tuleja kołn. PE100 SDR17 75/65 mm 
 tuleja kołn. PE100 SDR17 90/80 mm 
 tuleja kołn. PE100 SDR26 dz 90 mm 
 uszczelki gumowe do połączeń kołnierzowych 
 właz kanałowy żeliwny kl. B125 dn 600 
 właz kanałowy żeliwny kl. D400 dn 600 
 zasuwa nożowa międzykołnierzowa dn 50 mm PN10 
 gładkim i wolnym przelotem 
 zasuwa żeliwna kołnierzowa typu E2 zab. krótka; dn 65 PN16, miekkouszczelniająca, klinowa, z 

gładkim i wolnym przelotem 
 zasuwa żeliwna kołnierzowa typu E2 zab. krótka; dn 80 PN16, miekkouszczelniająca, klinowa, do 

zabudowy w ziemi, z kolumną przedłużającą 
 zawór napowietrzająco – odpowietrzający dn 50 mm 
 zawór napowietrzająco – odpowietrzający dn 80 mm 
 Pompownia prefabrykowana w wersji z polimerobetonu przystosowana do zamontowania pomp 

typu FLYGT. Konstrukcja pompowni z przejściami szczelnymi rurociągów; D=1500 mm, długość 
całkowitej L= 4250 mm. Pompownia przystosowana do zabudowy w terenie nieutwardzonym. 
Elementy pompowni: 
- zbiornik pompowni z polimerobetonu o wymiarach fi 1500x4780 mm, typ lekki (nieprzejazdowy) 
- Zatapialna pompa FLYGT NP 3085.183 SH/253 – 2 szt. 

▪ Wykonanie: żeliwne, standardowe;  
▪ Medium: ścieki i osady komunalne, 
▪ Tmax=40°C;  
▪ Instalacja stacjonarna, "mokra": do prowadnic 2";  
▪ Komora pompy z adaptacją do zaworu płuczącego, z czopem kierującym: wylot kołnierzowy 

DN 80; 
▪ Wirnik: dwułopatkowy, półotwarty, o podwyższonej odporności na zatykanie; 
▪ Osiągi pompy: zgodnie z załączoną charakterystyką; 
▪ Silnik elektryczny: P2=2,4 kW, 2-biegunowy, IP68, 3~/400V/50Hz, rozruch bezpośredni, 

H(180°C); 
▪ Prąd nominalny: 4,7 A; 
▪ Wyposażenie: 10 m kabel SUBCAB 4G1,5+2x1,5 mm2; 
▪ Czujnik przecieku: FLS - w komorze stojana; 
▪ Uszczelnienia wału - mechaniczne czołowe: wewn. grafit-ceramika, zewn. węglik wolframu-

węglik wolframu do osadów 
- Hydrodynamiczny zawór płuczący FLYGT typu 4901 – 1 szt. 
- Wkładka denna typu TOP80 o średnicy zewnętrznej D= 1250 mm – 1 szt. 
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- Stopa sprzęgająca kolanowa w wykonaniu specjalnym, przystosowana do montażu na 
wyprofilowanej skośnej powierzchni dna TOP; Stopa prawa DN80 zakończona złączem typu 
„multijoint” – 1 szt. 

- Stopa sprzęgająca kolanowa w wykonaniu specjalnym, przystosowana do montażu na 
wyprofilowanej skośnej powierzchni dna TOP; Stopa lewa DN80 zakończona złączem typu 
„multijoint” – 1 szt. 

- Przekaźnik MiniCAS II - 24V AC/DC do monitorowania czujników pompy, do montowania w 
sterownicach - 2 szt. 

- Tuleja gumowa do prowadnic 2" - 4 szt. 
- Górny uchwyt prow. 2" ze stali nierdzewnej AISI316. - 2 szt. 
- Zawór zwrotny kulowy żeliwny AVK DN 80 - 2 szt. 
- Łańcuch KO z pośrednimi ogniwami, L=5 m (do 0,2 T) - 2 szt. 
- Szekla KO (do 0,5 T) 
- orurowanie PS-2P ze stali nierdzewnej DN80/80 - kpl. 
- połączenia kołnierzowe ze stali nierdzewnej - kpl. 
- nasada płucząca fi52 z zaworem odcinającym 2” -kpl. 
- właz ze stali nierdzewnej 800x900; 
- drabinka ze stali nierdzewnej do pomostu - szt. 1 
- pomost serwisowy ze stali nierdzewnej - szt. 1 

 Komora zasuw: 
- zbiornik z betonu D = 1500 mm z przejściami szczelnymi rurociągów (nieprzejazdowy) 
- wyposażenie: 

▪ rurociągi tłoczne ze stali nierdzewnej DN 80/80 - kpl. 
▪ połączenia kołnierzowe ze stali nierdzewnej DN 80 - kpl. 
▪ nasada płucząca - szt. 1 
▪ zasuwa odcinająca miękkouszczelniona DN 80 - AVK szt.2 
▪ zawór zwrotny Dn 80 – szt. 2 
▪ właz ze stali nierdzewnej - szt. 1 
▪ drabinka ze stali nierdzewnej - szt. 1 
▪ elementy złączne ze stali nierdzewnej - kpl. 
▪ wentylacja grawitacyjna DN100 ze stali nierdzewnej kpl. 
▪ uziemienie (przewód wyrównawczy) w pompowni - kpl. 
▪ montaż przepływomierza na kolektorze tłocznym - szt. 1 
▪ podpora rurociągów szt. 1 

 rozdrabniarka kanałowa Mini Monster w obudowie kanałowej, przepływ nominalny 18 
m3/postronnych 

 elementy ogrodzenia 
Składowanie 
Kręgi i włazy 
 Teren placu składowego dla prefabrykatów betonowych i żelbetowych powinien być wyrównany, 

utwardzony i odwodniony, wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo – transportowe. 
 Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że 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 umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych 

kręgów. 
 Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych. 
 Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy 

powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia powinna być utwardzona i odwodniona. 
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Wyroby z tworzyw sztucznych  
Wyroby te są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 
 Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 

przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku. 
 Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych 

o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać składowania 
wysokości ok. 1 m. 

 Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, 
pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości składowania 
2 m. 

 Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o 
większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy 
układania rur na środkach transportowych. 

 Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki, wkładki 
itp.). 

 Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, 
zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach 
fabrycznych. 

 Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 
 Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 
 Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, 

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 
 Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z 

zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w 
związku z czym należy chronić je przed: 
a) długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
b) nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
 podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur 
 komplet elektronarzędzi 
 komplet narzędzi ślusarskich 
 komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. 
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Transport kręgów 
Zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania, 
Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być 
wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz 
przed możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. 
Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym prefabrykaty 
powinny być układane na elastycznych przekładkach ułożonych w pionie. Liczba prefabrykatów 
ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i warunków 
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. 
Podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek powinny być 
wykonywane przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy 
przenoszonych elementów prefabrykowanych, łącznie z osprzętem transportowym (zawiesiem). 
Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem. 
Transport rur z tworzyw sztucznych 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
 Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć 

przed możliwością przesuwania się podczas transportu.  
 Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
 Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 

uniemożliwiających uszkodzenie rur.  
 Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych.  
 Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 

wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. 
 Rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak 
i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0. 
5.2 Zakres prac 

5.2.1 Kanał doprowadzający ścieki 
Projektowany kanał doprowadzający ścieki sanitarne z zakładu opiekuńczo-leczniczego i szkoły w 
Jaszkotlu, o średnicy dz 200 mm z rur PVC-U kl. S do projektowanej przepompowni ścieków stanowi 
przedłużenie istniejącej sieci kanalizacyjnej, mającej na celu doprowadzenie wszystkich powstających 
na terenie wsi ścieków do przepompowni. 

5.2.2 Rurociąg tłoczny 
Planowany rurociąg tłoczny ścieków dz 90 mm PE SDR17 PE100 uzupełnia istniejącą infrastrukturę 
techniczną w zakresie podziemnego uzbrojenia terenu. 
Na projektowanej sieci przewiduje się następujące uzbrojenie:  
 zasuwa (jako element odcinający) 
 studzienki rewizyjne (czyszczaki) 
 studzienkę odpowietrznika 
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 zawór zwrotny na włączeniu do istniejącej kanalizacji tłocznej 
Zasuwy sieciowe 
Na rurociągu zamontować zasuwy kołnierzowe (zabudową krótką) PN10 do zabudowy podziemnej z 
obudową do przedłużenia trzpienia i skrzynką uliczną do zasuw. Zasuwy montować na rurociągu przed 
studzienkami rewizyjnymi z czyszczakiem oraz w studzience z zaworem zwrotnym, przed włączeniem 
projektowanego rurociągu do istniejącej kanalizacji tłocznej.  
Studzienka odpowietrznika 
W studzience odpowietrznika „SO” zamontować automatyczny zawór napowietrzająco-odpowietrzający.  
Studzienka czyszczaka 
W studzienkach czyszczaka „C” zamontować czyszczaki rewizyjne dn 80 dla średnicy dz 90.  
Studzienka zaworu zwrotnego 
Przed włączeniem projektowanego rurociągu tłocznego do istniejącej kanalizacji tłocznej wsi 
Pietrzykowice należy zamontować w studzience (węzeł Z4) zawór zwrotny wraz z zasuwą odcinającą. 
Studzienki betonowe typu „BS-1200” 
Kompletne studzienki typu „BS” (np. produkcji ZPB Kaczmarek) składać się mają z prefabrykowanych 
elementów betonowych i żelbetowych, wykonanych z betonu wysokiej jakości (klasy nie niższej niż 
B45), wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (poniżej 8%), mrozoodpornego F-50 i odpornego na 
korozję siarczanową XA3 (np. poprzez dodanie cementów hutniczych). Podstawowymi elementami 
wyposażenia studzienki jest komora robocza, komin włazowy, właz, stopnie złazowe i przejścia kanałów 
przez ściany studzienki. 
Studzienki „BS-1200” mają być wykonane z następujących elementów prefabrykowanych: 
 dno studni betonowe, 
 kręgi betonowe, 
 zwężki redukcyjne betonowe, 
 pierścienie dystansowe betonowe, 
 płyty pośrednie żelbetowe, 
 płyty pokrywowe żelbetowe. 
Z uwagi na usytuowanie studzienek na terenie, gdzie występuje możliwość ruchu pojazdów rolniczych 
włazy studzienek winny być klasy D400. 

5.2.3 Pompownia ścieków sanitarnych 
Z uwagi na różnice w poziomie terenu między Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym i istniejącą siecią 
kanalizacji sanitarnej w Pietrzykowicach oraz ze względu na odległość między tymi obiektami nie jest 
możliwe grawitacyjne odprowadzenie ścieków do wskazanego warunkach kanału tłocznego. 
Przewiduje się montaż pompowni z pompami zatapialnymi z rozdrabniaczami zamontowanymi w 
okrągłym zbiorniku z żelbetu. Pompownia ma stanowić kompletny podziemny obiekt, składający się ze 
zbiornika i układu hydraulicznego. 
Teren pompowni należy ogrodzić, oświetlić i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
5.3 Podsypka, obsypka i zagęszczenie  
Przed ułożeniem w wykopie należy sprawdzić, czy dno wykopu wolne jest od kamieni oraz na 
odcinkach, gdzie nie występują grunty piaszczyste - należy wykonać podsypkę o grubości min. 10 cm 
i nadsypkę 30 cm. 
Rury należy układać w wykopach na podłożu wyprofilowanym tak, aby zapewniało ono podparcie dla 
przewodu wzdłuż całej długości i co najmniej 1/4 obwodu rury. 
Rurociągi należy układać zachowując kierunek spadków pokazanych na profilach. 
Przy zasypywaniu wykopu gruntem rodzimym należy zwrócić uwagę, aby kamienie nie uszkodziły 
przewodów rurociągu. 
Zasyp rurociągu przeprowadza się w trzech etapach: 
I. wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń rur i armatury 
II. po próbie szczelności rurociągu z przeprowadzeniem odnośnych badań - wykonanie warstwy 

ochronnej w miejscach połączeń rurociągu 
III. zasyp wykopu do powierzchni terenu lub poziomu podbudowy nawierzchni 
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5.4 Zasady wykonywania robót instalacyjno-montażowych 
Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić, czy roboty pomocnicze 
i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i niniejszymi warunkami. 
Sprawdzeniu podlega: 
 wykonanie wykopu i podłoża, 
 zabezpieczenie przewodów i kabli napotykanych w obrębie wykopu, 
 stan obudowy wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montażu, 
 wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin (nie rzadziej niż ok. 20 m). Drabiny 

powinny mieć szczeble co 30-40 cm i być przymocowane do obudowy wykopów. 
Przewody z tworzyw sztucznych montować przy temperaturze otoczenia od 0 oC do 30 oC, jednak z 
uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, przy montażu w 
temperaturach od 0 do 10 oC należy przechowywać złączki, uszczelki i kształtki w ciepłym 
pomieszczeniu lub podgrzewać w momencie montażu (palnikiem gazowym). 
Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z 
ziemi, sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
Kanały z rur z PCV 
Rury docinać poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawędzi, oczyścić pierwszą 
lub drugą bruzdę z zanieczyszczeń, założyć uszczelkę we właściwym kierunku, starannie posmarować 
ją np. pastą BHR, opuścić rurę do wykopu chroniąc przed zanieczyszczeniem, wprowadzić koniec rury 
z uszczelką w mufę i metodą wciskową wprowadzić do mufy do uzyskania oporu wykorzystując 
dźwignię ręczną.  
Rurociągi z PE 
Rurociągi z PE łączyć przy pomocy zgrzewania czołowego. Podczas zgrzewania należy przestrzegać 
zasad zawartych w instrukcji montażowej producenta rur. 
Montaż przewodu za pomocą zgrzewania doczołowego 
Montaż przewodu za pomocą zgrzewania doczołowego poszczególnych odcinków rur ze sobą 
wykonywać na zewnątrz wykopu na podkładach drewnianych.  
Zgrzewać można ze sobą tylko rury należące do tej samej grupy wskaźnika szybkości płynięcia i o tej 
samej średnicy i grubości ścianki.  
 Rury należy ustawiać współosiowo  
 Końcówki łączonych rur powinny być dokładnie wyrównane tuż przed zgrzewaniem  
 Temperatura w czasie zgrzewania końców rur powinna zawierać się w granicach 210-220 ºC  
 Czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury powinien być możliwie krótki ze 

względu na dużą wrażliwość na utlenianie 
 Siła docisku podczas dogrzewania była bliska zeru  
 Siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu była utrzymywana na stałym poziomie  
Inne parametry zgrzewania takie jak:  
 siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni,  
 czas rozgrzewania,  
 czas zgrzewania i chłodzenia, 
powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta.  
Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy 
skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu i oszacowaniu 
wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez 
producenta.  
W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości w wykonanym złączu należy je rozciąć i wykonać 
powtórnie. Wykonane połączenie należy pozostawić bez żadnych obciążeń (próba szczelności, 
nawiercanie) na minimum 1 godzinę w celu ustabilizowania naprężeń wewnętrznych. 
Maksymalna długość montowanego odcinka nie powinna przekraczać 100 m.  
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Montaż przewodów w wykopie 
Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów 
(kawałki drewna, kamieni itp.).  
Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 
0,10 m., a różnica rzędnych w żadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczać ±0,05 m. 
Elementy o średnicach do 160 mm można złożyć na powierzchni terenu i jako zmontowany węzeł z 
kształtkami przejściowymi opuszczać do wykopu.  
Każda zasuwa żeliwna powinna spoczywać na betonowym podłożu przed połączeniem z przewodami. 
Kaptur osłaniający połączenie przedłużki z wrzecionem powinien szczelnie przylegać do górnego 
kołnierza zasuwy. Rura ochronna powinna szczelnie przylegać do kaptura osłaniającego oraz wystawać 
co najmniej 10 cm nad spód skrzynki ulicznej.  
Skrzynka uliczna powinna być ustawiona równo z powierzchnią drogi lub chodnika na podparciu z 
bloków betonowych lub cegły. Rura ochronna i przedłużenie wrzeciona powinny znajdować się w 
położeniu pionowym.  
Podstawowym połączeniem przewodów PE z elementami uzbrojenia są połączenia kołnierzowe ze 
zgrzewaną tuleją. Połączenie kołnierzowe skręcić za pomocą śrub. Muszą być użyte wszystkie 
przewidziane w połączeniu śruby. Po skręceniu długość wystającego z nakrętki gwintu powinna być 
jednakowa i wynosić ok. 1.5 - 2 zwoje gwintu. Niedopuszczalne jest przesuniecie osi łączonych 
elementów. Należy stosować uszczelki z elastomeru. Średnice wewnętrzne uszczelek powinny być 
większe o 3 do 5 mm od wewnętrznej średnicy rury.  
Elementy uzbrojenia przewodu po zainstalowaniu powinny być oznaczone ze względu na ich lokalizację 
zgodnie z normą PN-86/B-09700. 
Armatura zabudowana na projektowanej rurociągu tłocznym (zasuwy) powinna być oznakowana przez 
umieszczenie na trwałych obiektach tabliczek informacyjnych zgodnie z PN-86/B-09700. W trakcie 
zasypywania rurociągu na głębokości 50 cm nad wierzchem rury należy ułożyć taśmę lokalizacyjną 
koloru niebieskiego o szerokości 400mm z zatopioną wkładką metalową. Taśmę należy wyprowadzić 
do zabudowanych na sieci skrzynek zasuw. 
Próba szczelności 
Rurociąg ciśnieniowy 
 Próbę szczelności należy wykonać odcinkami, na ciśnienie 1,0 MPa dla rur dz 90 mm PE 100 

SDR17, zgodnie z PN-B-10725 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  

 Ciśnienie próbne P = 10 barów. 
 Końcówki rurociągu oraz kształtki na czas próby należy należycie rozeprzeć, rurociąg powinien być 

dokładnie odpowietrzony, a armatura otwarta.  
 Próbę szczelności należy przeprowadzić po ułożeniu rurociągu w gotowym wykopie i przed jego 

całkowitym zasypaniem. 
 Kontrolę szczelności wykonać przy wykorzystaniu wody. W tym celu wykonawca musi 

zabezpieczyć dla przeprowadzenie próby doprowadzenie odpowiedniej ilości wody pod 
odpowiednim ciśnieniem. 

 Rury i kształtki przed zamontowaniem należy przemyć wodą oraz usunąć zanieczyszczenia 
mechaniczne, a po każdym dniu roboczym końcówki rur deklować dla uniemożliwienia dostania się 
drobnych zanieczyszczeń i gryzoni. 

 Ilość potrzebnej wody do płukania powinny być równa ok. dziesięciokrotnej pojemności płukanego 
rurociągu. 

 W czasie płukania sieci odprowadzać wodę poprzez zamontowane tymczasowo rurociągi, ułożone 
na powierzchni terenu do najbliższych cieków i rowów. 

 Odprowadzenie wody po płukaniu wraz z instalacją do odprowadzenia leży po stronie Wykonawcy. 
 W celu przeprowadzenia próby szczelności i płukania zamontować na sieci króćce dn 80 mm. 
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Kanał rurowy 
Przewód kanalizacyjny powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków 
do gruntu. Przed rozpoczęciem próby należy zamknąć wszystkie odgałęzienia i przewód napełnić 
wodą. Poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej powinien mieć rzędną niższą co najmniej 
o 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niżej położonej. Po ustabilizowaniu się 
zwierciadła wody w studzienkach - nie powinno być ubytku wody w studzience położonej wyżej, w 
czasie: 
 30 min. na odcinku o długości do 50 m., 
 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m.  
Montaż studzienek z prefabrykatów betonowych 
Do podnoszenia elementów betonowych należy użyć specjalnych zawiesi zapewniających właściwe 
zawieszenie i równomierne rozłożenie sił na poszczególne cięgna, haków o szerokości „gardzieli” 25-30 
mm i udźwigu 1000 – 1500 kg na haku. Kręgi łączyć między sobą za pomocą uszczelek gumowych. Do 
ich montażu należy użyć smaru poślizgowego. Smarem należy pokryć zewnętrzną powierzchnię 
uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnętrzną powierzchnię „zamka” górnego 
elementu studni nakładanego na uszczelkę. Studnie przykrywać płytami żelbetowymi nastudziennymi, 
w których zamontować włazy kanałowe żeliwne wg PN-87/H-74051/02. Podwyższenie włazu w razie 
konieczności należy wykonać przez zastosowanie pierścieni dystansowych łączonych za pomocą 
zaprawy betonowej grubości do 10 mm. 
Montaż pompowni 
Zbiornik pompowni oraz jej osprzęt i wyposażenie należy montować zgodnie z wytycznymi producenta. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 
placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
6.2. Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych. 
Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu należy przeprowadzić odbiór 
techniczny końcowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiorów częściowych.  
Odbiory częściowe dokonać przed zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu.  
Podczas odbiorów częściowych należy sprawdzić: 
 zgodność wykonanego odcinka z dokumentacją w tym w szczególności zastosowanych materiałów,  
 sprawdzić prawidłowości wykonania robot ziemnych a w szczególności podłoża, zasypki, 

głębokości ułożenia przewodu, odeskowania,  
 sprawdzić prawidłowość montażu odcinka przewodu a w szczególności zachowania kierunku 

i spadku, połączeń, zmian kierunku,  
 sprawdzić prawidłowość i zgodność z dokumentacją zamontowania studzienek i innych elementów.  
 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 



Sieci kanalizacyjne                      ST-2/ 38 

Rurociąg tłoczny ściekowy dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci im. J.P.II w Jaszkotlu 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 
Proces odbioru powinien obejmować: 
a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań 

laboratoryjnych 
b). sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową 
c). sprawdzenie wykonania wykopów pod względem wymaganych parametrów wymiarowych 

i technicznych 
d). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 
i badań, według warunków Umowy. 
 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ dla zadania: „Rurociąg tłoczny ściekowy dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci im. 

J.P.II w Jaszkotlu działka 222/3, 222/18, 222/20, 222/24 i 222/25 OBRĘB AM-2 Pietrzykowice-
Rybnica, 77/1, 77/2 Obręb Gądów-Jaszkotle” 

2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 
zatwierdzona przez Zamawiającego  

3. dokumentacja wykonawcza ww. zadania 
4. normy 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
10.1. Normy 
1. ATV-A 127 - Wytyczne do obliczeń statycznych kanałów i przewodów kanalizacyjnych. 
2. ATV-A 139 - Wytyczne wykonywania kanałów i przewodów odwadniających. 
3. ATV-A 241 - Odwodnienia miejscowe - zalecenia i wskazówki. 
4. BN-86/8971-08 - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.  
5. DIN 4033 - Kanały i przewody odwadniające - wytyczne do wykonawstwa. 
6. DIN 4034-1 - Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Studzienki dla kanałów 

i przewodów kanalizacyjnych ułożonych w ziemi. Wymiary, warunki techniczne dostawy. 
7. EN 1610 - Montaż podziemnych kanałów i instalacji. 
8. ENV 1046 - Wytyczne montażu. 
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9. PN-64/H-74086 - „Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych”  
10. PN-87/B-01070 - „Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia” 
11. PN-87/H-74051/01 - „Włazy kanałowe. Klasa A”  
12. PN-92/B-10729 - „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
13. PN-92/B-10735 - „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
14. PN-B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
15. PN-EN 124:2000 – „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością”. 
16. PN-EN 1449, PN-EN 1450, PN-EN 1226, PN-EN 1862, PN-EN 1394, PN-EN 1393, PN-EN 1229, 

PN-EN 1636, PN-EN 1448 - Metody badawcze. 
17. PN-EN 1610:2002 – „Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych”.  
18. PN-EN 476:2001 – „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej”. 
19. PN-EN 752-1:2000 – „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje”. 
20.  „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. COBRTI INSTAL 
21. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót 
nawierzchniowych podczas realizacji zadania: „Rurociąg tłoczny ściekowy dla Zakładu Opiekuńczo-
Leczniczego dla Dzieci im. J.P.II w Jaszkotlu działka 222/3, 222/18, 222/20, 222/24 i 222/25 OBRĘB 
AM-2 Pietrzykowice-Rybnica, 77/1, 77/2 Obręb Gądów-Jaszkotle”. 
1.2. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST-0.  
1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres robót nawierzchniowych obejmuje odbudowę nawierzchni gruntowej oraz wykonanie 
nawierzchni utwardzonej na terenie planowanej przepompowni. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–0. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

 piasek 
 pospółka 
 woda 
 żwir 

 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-0.  
Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych 
towarów.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN 
i EN-PN, WTWiOR i postanowieniami Umowy. 
5.1 Przywracanie nawierzchni do stanu pierwotnego 
 Gdy Inspektor zaaprobuje sposób zasypywania wykopu, należy kolejno przywrócić warstwy podłoża 

tak szybko, jak to możliwe, aby doprowadzić do zgodności ze stanem istniejącym.  
 Tam, gdzie występuje osiadanie ponownie ułożonych elementów, należy doprowadzić układane 

elementy do prawidłowych poziomów metodami uzgodnionymi przez Inspektora nadzoru. 
 Zagęszczanie należy wykonać jednocześnie z rozścielaniem materiału i zgodnie z wymaganiami 

dla poszczególnych materiałów. 
 Zagęszczanie materiałów sypkich należy wykonywać metodami umożliwiającymi uzyskanie 

właściwych parametrów poszczególnych warstw zgodnie z Polską Normą. 
 Powierzchnia każdej warstwy materiału powinna być po ukończeniu zagęszczania i bezpośrednio 

przed przykryciem dobrze zamknięta, nie poruszać się pod maszyną ubijającą i być pozbawiona 
wypukłości, luźnego materiału, wybojów, kolein i innych uszkodzeń. Wszystkie luźne, podzielone 
lub w inny sposób uszkodzone obszary powinny zostać ponownie zagęszczone na całej grubości 
warstwy.  

 Kruszywo winno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości tak, by po zagęszczeniu 
warstwa była równa warstwie projektowanej. Wskaźnik zagęszczenia określić zgodnie z normą BN-
77/8931-12. Wilgotność kruszywa winna być równa wilgotności optymalnej próby Proctora zgodnie 
z normą.  

5.2 Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowej  
Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni gruntowej można wykonać ręcznie lub 
mechanicznie. Ostateczne wyrównanie korony drogi z nadaniem wymaganych spadków podłużnych 
i poprzecznych należy wykonać przy użyciu szablonu. Po wyrównaniu i sprofilowaniu drogę gruntową 
należy zagęścić.  
Wyrównaną i wyprofilowaną nawierzchnię gruntową zagęszcza się przy wilgotności optymalnej. Jeżeli 
wilgotność gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20 % jej wartości, to wilgotność 
gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody. Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności 
optymalnej o 10% jej wartości, grunt należy osuszyć. Sposób osuszenia powinien być zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru.  
Zagęszczenie wyprofilowanej nawierzchni gruntowej o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od 
krawędzi drogi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się w kierunku jej 
osi. Zagęszczenie drogi gruntowej o jednostronnym spadku, należy rozpoczynać od dolnej krawędzi 
i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo 
nakładającymi się, w kierunku górnej krawędzi. 
Utrzymanie nawierzchni gruntowej  
Nawierzchnia gruntowa po oddaniu do eksploatacji wymaga systematycznych zabiegów 
pielęgnacyjnych. Powstające koleiny, zagłębienia i wyboje usuwa się najlepiej przy użyciu włoka, 
szablonu lub równiarki. Włókuje się nawierzchnię po deszczu, gdy grunt jest wilgotny i włok łatwo ścina 
wybrzuszenia i wyrównuje wgłębienia. 
Jeżeli powstałe uszkodzenia są znaczne, należy usunąć je przez wykonanie remontu nawierzchni. 
Remont polega na wypełnieniu wybojów lub kolein świeżym gruntem o właściwościach zbliżonych do 
gruntu w nawierzchni, wyprofilowaniu za pomocą równiarek i zagęszczeniu. 
5.3 Wykonanie nawierzchni żwirowej 
Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki. 
Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 
projektowaną, tj.:  
a) dla nawierzchni jednowarstwowej (na podłożu ulepszonym) od 8 do 12 cm 
b) dla każdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podłoży gruntowym lub warstwie odsączającej) 

od 10 do 16 cm 
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Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego. 
Zagęszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo 
przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie 
nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Zagęszczenie należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 zagęszczenia 
maksymalnego, określonego według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 i BN-77/8931-
12.  
Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. W 
przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od wilgotności optymalnej, mieszankę 
należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez Inżyniera, a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 
2% - zwilżyć określoną ilością wody. Wilgotność można badać dowolną metodą (zaleca się piknometr 
polowy lub powietrzny).  
Jeżeli nawierzchnię żwirową wykonuje się dwuwarstwowo, to każda warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymogów jak wyżej. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 
Kontroli jakości podlega wykonanie nawierzchni gruntowej i żwirowej.  
Należy wykonać: 

a) Badania grubości nawierzchni 
Grubość warstwy nawierzchni nie może się różnić od projektowanej więcej niż ± 10 %. 

b) Badanie pochylenia nawierzchni 
Sprawdzenie pochylenia nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą niwelatora. Różnice pomiędzy 
pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny być większe niż 0,2%. 

c) Badanie rzędnych niwelety nawierzchni 
Sprawdzenie rzędnych niwelety nawierzchni należy wykonać za pomocą niwelatora, na długości nie mniejszej 
niż 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie powinny się różnić 
od projektowanych więcej niż o ± 1 cm. 

d) Badanie równości nawierzchni 
Sprawdzenie równości nawierzchni należy wykonywać za pomocą planografu w sposób ciągły, a w przypadku 
jego braku, za zgodą Inspektora nadzoru, łatą 4-metrową. Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 
5 mm. 

 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w 
księdze obmiaru. 
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora 
nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 
i badań, według warunków Umowy. 
 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ dla zadania: „Rurociąg tłoczny ściekowy dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci im. 

J.P.II w Jaszkotlu działka 222/3, 222/18, 222/20, 222/24 i 222/25 OBRĘB AM-2 Pietrzykowice-
Rybnica, 77/1, 77/2 Obręb Gądów-Jaszkotle” 

2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 
zatwierdzona przez Zamawiającego  

3. dokumentacja wykonawcza ww. zadania 
4. normy 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
Wykonanie robót musi być zgodne z niżej wymienionymi rozporządzeniami i ustawami: 
1. PN-S-06102 – Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
2. PN-74/B/04452 – Grunty budowlane – Badania polowe 
3. PN-88/B-04481 – Grunty budowlane – Badania próbek gruntu 
4. PN-91/B-06714/15- Kruszywa mineralne – Badania – Oznaczanie składu ziarnowego 
5. PN-78/B-06714/16- Kruszywa mineralne – Badania – Oznaczanie kształtu ziaren 
6. PN-77/B-06714/18- Kruszywa mineralne – Badania- Oznaczanie nasiąkliwości 
7. PN-78/B-06714/19 – Kruszywa mineralne – Badania-Oznaczenie mrozoodporności 
8. PN-79/B-06714/42- Kruszywa mineralne- Badania-Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
9. PN-87/B-06721- Kruszywa mineralne – Pobieranie próbek 
10. PN-B-11113 – Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych –piasek 
11. PN-87/S-02201 – Drogi samochodowe –Nawierzchnie drogowe-Podział, nazwy, określenia  
12. PN-S-02205 Drogi samochodowe- Roboty ziemne –Terminologia, wymagania i badania 
13. PN-87/S-02201 Drogi samochodowe – Nawierzchnie drogowe – Podział nazwy, określenia 
14. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe – Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
15. PN-B-11112/1996 – Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir 

i mieszanka 
17. BN-64/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
18. BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót 
elektrycznych podczas realizacji zadania: „Rurociąg tłoczny ściekowy dla Zakładu Opiekuńczo-
Leczniczego dla Dzieci im. J.P.II w Jaszkotlu działka 222/3, 222/18, 222/20, 222/24 i 222/25 OBRĘB 
AM-2 Pietrzykowice-Rybnica, 77/1, 77/2 Obręb Gądów-Jaszkotle”. 
1.2. Określenia podstawowe 
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku 
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona przed dotykiem pośrednim części 
przewodzących dostępnych lub obcych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach 
zakłóceniowych. 
Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania masztu lub szafy 
oświetleniowej w pozycji pracy. 
Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący 
pracować pod i nad ziemią. 
Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka 
kabli jedno Iub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie 
i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych. 
Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowana. 
Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia 
świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do 
przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 
Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub zakończenia 
kabli. 
Przegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od innych 
urządzeń. 
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
Przykrycie - materiał ułożony nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry. 
Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii 
kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego 
urządzenia podziemnego albo nadziemnego i przeszkód naturalnych. 
Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do 
zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m. 
Szafa oświetleniowa - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje 
oświetleniowe. 
Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 
Ustój - rodzaj fundamentu dla słupów oświetleniowych. 
Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą. 
Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową a inną linia 
kablową, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość 
dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i 
w których nie występuje skrzyżowanie. 
Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) - napięcie pojawiające się przy zwarciu doziemnym 
pomiędzy przewodzącą częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez człowieka a miejscem na 
ziemi, na którym znajdują się stopy. 
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Osłona izolacyjna - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w części 
dostępnej, na których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym kabla. 
Ziemia odniesienia - miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy potencjałów 
pomiędzy dwoma dowolnymi punktami. 
Przewód uziemiający - przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemią 
lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje. 
Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią poprzez 
odpowiednią instalację. Może występować jako uziemienie: 
 ochronne (nie należące do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) lub robocze (należące 

do obwodu elektrycznego, zapewniające normalną pracę). 
 Uziemienie robocze można wykonać jako bezpośrednie lub otwarte (przy zastosowaniu 

bezpiecznika iskiernikowego), nie można jego stosować w obwodzie wtórnym transformatora lub 
przetwornicy separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego napięcia bezpiecznego SELV {prąd 
przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i 15-100 Hz; prąd stały 120 V [30 V dla wody]. 

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni styku w celu 
zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego. Może występować jako: 
 naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia), 
 sztuczny (wykonany w celu uziemienia), 
 sterujący (wykonany w celu kształtowania zadanego rozkładu potencjałów). 
Zwody - górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia 
pioruna. Jako zwody, ze względów ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje się 
metalowe lub żelbetowe elementy dachu (szczególnie te, które wystają ponad dach). 
Ochrona wewnętrzna - zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i ochronę przed 
skutkami wyładowań piorunowych, ludziom znajdującym się w budynku. Realizowana jest poprzez: 
wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urządzeń i elementów metalowych, zachowanie 
odpowiednich odstępów izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych środków ochrony. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres robót elektrycznych obejmuje: 
 zasilanie przepompowni 
 zasilanie szafki zasilająco – sterowniczej 
 oświetlenie przepompowni 
 zasilanie rozdrabniarki 
 zasilanie i sterowanie urządzeniami przepompowni wraz z monitoringiem 
 ochronę przed porażeniem 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–0. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
 
2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 "Wymagania ogólne". 
Materiały użyte do wykonania instalacji muszą ściśle spełniać wymagania niniejszej specyfikacji oraz 
być zgodne z dokumentacją projektową. Możliwe jest zaproponowanie produktów równorzędnej jakości. 
Jakiekolwiek przeróbki projektowe, budowlane i instalacyjne muszą być wykonane w uzgodnieniu z 
autorskim biurem projektowym i na koszt wykonawcy. 
2.2. Deklaracja zgodności 
Wyroby i materiały elektryczne winny spełniać warunki określone Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów 
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budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym i powinny posiadać aktualny 
certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość. 
2.3. Kable 
Linie kablowe wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 
kablowe. Projektowanie i budowa."  
Bębny z kablami należy przechowywać w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym 
podłożu. 
2.4. Fundamenty prefabrykowane 
Pod słupy oświetleniowe zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych. Ogólne wymagania 
dotyczące fundamentów konstrukcji określone są w PN-80/B-03322. 
Należy wykonać standardowe zabezpieczenie antykorozyjne - dwukrotne posmarowanie lepikiem na 
gorąco, zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych". 
Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym 
podłożu, na przekładkach z drewna sosnowego. 
2.5. Źródła światła i oprawy 
Należy dla oświetlenia drogowego stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania PN-83/E-
06305. 
Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5ºC 
i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80%, w opakowaniach zgodnych z PN-EN 
79100:2001. 
2.6. Słupy oświetleniowe 
Słupy oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową dla konkretnego 
obiektu. 
Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw i wysięgników oraz parcia wiatru 
dla II i III strefy wiatrowej. 
Każdy słup powinien posiadać w swej górnej części odpowiedniej średnicy rurę stalową dla 
zamocowania wysięgnika rurowego i osłony stożkowej. 
W dolnej części słupy powinny posiadać jedną lub dwie wnęki zamykane drzwiczkami. 
Wnęka lub wnęki powinny być przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-
zaciskowej, posiadającej zabezpieczenie S191B6 (w ilości 1 szt. -1 szt. zainstalowanych opraw) i cztery 
zaciski do podłączenia dwóch żył kabla o przekroju do 70 mm2 (do 35 mm2) zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Elementy powinny być proste w granicach dopuszczalnych odchyłek podanych w dokumentacji 
projektowej i PN-90/B-03200. Spoiny nie mogą wykazywać pęknięć, a otwory na elementy łączące nie 
powinny mieć podniesionych krawędzi. 
Składowanie słupów oświetleniowych na placu budowy powinno być na wyrównanym podłożu w pozycji 
poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego. Dopuszcza się oprawy inne spełniające 
wymagania techniczne i eksploatacyjne po uzyskaniu zgody Inżyniera.  
2.7. Wysięgniki 
Wysięgniki powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 
Ramiona lub ramię wysięgnika powinno być nachylone pod kątem 5 stopni od poziomu. 
Wysięgniki powinny być dostosowane do opraw i słupów oświetleniowych używanych do oświetlenia 
dróg i placów. 
Wysięgniki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie powłokami malarskimi z zewnątrz i asfaltowymi 
wewnątrz rur tak jak słupy i maszty oświetleniowe. 
Składowanie wysięgników na placu budowy powinno być w miejscu suchym i zabezpieczonym przed 
ich uszkodzeniem 



Roboty elektryczne                      ST-4/ 51 

Rurociąg tłoczny ściekowy dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci im. J.P.II w Jaszkotlu 

2.8. Kapturek osłonowy 
Kapturek osłonowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową dla konkretnego wysięgnika 
i słupa oświetleniowego. 
2.9. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa 
Tabliczkę bezpiecznikowo-zaciskowa należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Tabliczka powinna posiadać 1 - 2 sztuk zabezpieczeń S191B6 oraz cztery zaciski przystosowane do 
podłączenia dwóch żył kabla o przekroju do 35 mm2, zgodnie z dokumentacją projektową. 
2.10. Kit uszczelniający 
Do uszczelniania połączenia słupa z wysięgnikiem i kapturkiem osłonowym można stosować wszelkie 
rodzaje kitów.  
2.11. Materiały stosowane przy układaniu kabli 
Piasek 
Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04 i być co 
najmniej gatunku „3". 
Folia 
Folię należy stosować do oznaczenia trasy linii kablowych kabli. 
Dla linii kablowych SN stosować folią kalandrowaną czerwoną, natomiast dla linii kablowych NN 
niebieską z uplastycznionego PCW o grubości co najmniej 0,3 mm, gat. I. 
Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa niż 20 cm. 
Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03. 
Przepusty kablowe 
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, 
wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. 
Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi 
należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą 
wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli. 
Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW). 
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach 
zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych.  
Rury dzielone stosujemy w miejscach skrzyżowań kabli ze sobą i z innymi urządzeniami podziemnymi, 
w miejscach gdzie nie ma możliwości zabezpieczenia kabli rurami dzielonymi, dopuszcza się układanie 
nad kablami rur pełnych, jako rezerwowe. 
Jako dzielone osłony otaczające istniejących kabli należy stosować dzielone wzdłużnie rury z twardego 
polietylenu - PEH (HDPE), o średnicy zewnętrznej/wewnętrznej i barwie powierzchni 
zewnętrznej110/100 mm, niebieskiej - w liniach na napięcie 0,6/1 kV, przy czym dla zabezpieczenia 
przed rozwarciem tych rur układanych w ziemi należy stosować opaski z odcinków taśmy przylepnej 
wzmocnionej włóknem szklanym, o szerokości 25 mm i właściwościach nie gorszych od taśmy Scotch 
45 firmy 3M lub obwoje (po 3-4 zwoje) z miękkiego drutu stalowego lub miedzianego, w odstępach co 
1 m. Wzdłużne i poprzeczne krawędzie tych rur powinny być uszczelnione masą plastyczną na bazie 
kauczuku silikonowego 
Łączenie ze sobą odcinków rur dzielonych należy wykonać w taki sposób, aby przy nakładaniu górna 
część rury z dolną, nachodziły na siebie na całej długości. 
Dopuszcza się przedłużanie rur dzielonych, tego samego typu i wymiaru tak, aby górna część rury 
względem dolnej, były przesunięte na długości min. 0,5 m. Powstały nadmiar jednej części rury, należy 
po obu końcach przedłużanych rur obciąć. 
2.12. Szczegółowe zestawienie materiałów 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

 Antena radionadawcza 
 Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 mm 
 beton B 7.5 
 Folia z PVC o gr. 0,3-0,4 mm 
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 Kabel antenowy 
 Kabel z żył. Cu YKSY-0,6/1KV 5x2,5mm2 (YKY 
 Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1 kV, 5x6 mm2 
 konstrukcje mocujące 
 Końcowka kablowa na żyłach Cu K 6 mm2 
 Opaska kablowa OKi - ocechowana 
 Oprawa metalhalogenowa 70 
 Oprogramowanie wizualizacyjne 
 Osłona rurowa giętka do kabli DVK fi 75 mm 
 Piasek naturalny kopany 
 płyta stopowa 0.3x0.3x0.1 m 
 Słupek bet.SOM,SOK o wym.10x10x60 cm 
 Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 40 
 System uziemień prętowych fi 14,2 mm+złączki+grot+głowica 
 Szafa sterownicza przepompowni z wyposażeniem wg schematu 
 taśma izolacyjna Denso 
 Uchwyt dystansowy SO 70.17 
 uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU 
 Wysięgnik rur.1-ram.na słupie 
 Żerdź strunobetonowa wirowana EPV-10,5/10 

 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
 
4.1. Transport materiałów  
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-0.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 
Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 
Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, 
konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót. Przewożone środkami transportu elementy powinny 
być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych 
wymaganiami producenta.  
Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w 
celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 
Bębny z kablami zaleca się dowozić do miejsca ich układania na przyczepach kablowych, 
umożliwiających załadunek i wyładunek bębna bez użycia dodatkowych urządzeń, np. dźwigu. 
W przypadku dowożenia bębna z kablem w skrzyni samochodu lub zwykłej przyczepy, bęben powinien 
być ustawiony pionowo, na krawędziach jego tarcz i powinien być tak umocowany, by w czasie 
przewozu nie mógł się on przetaczać. 
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Zdejmowanie bębna z kablem ze skrzyni samochodu zaleca się wykonywać za pomocą dźwigu. 
Swobodne staczanie lub zrzucanie bębna z kablem ze skrzyni samochodu na powierzchnię ziemi jest 
niedopuszczalne. 
Odcinki kabli zwinięte w kręgi powinny być w czasie przewozu ułożone w skrzyni samochodu na płask 
i powinny być w tym położeniu ręcznie zdejmowane oraz układane na powierzchni ziemi. 
4.2. Środki transportu 
Wykonawca przystępujący do budowy lub przebudowy linii kablowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następujących środków transportu: 

 samochodu skrzyniowego 
 samochodu dostawczego, przyczepy do przewożenia kabli 
 samochodu samowyładowczego 
 ciągnika kołowego 

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN 
i EN-PN, WTWiOR i postanowieniami Umowy. 
5.1. Zakres prac 
5.1.1 Zasilanie przepompowni 
Zasilanie przepompowni ma się odbywać z proj. złącza usytuowanego w ogrodzeniu obiektu. Obok 
złącza ma być zabudowana szafka pomiarowa. Zasilanie złącza (wraz z jego budową) oraz szafki 
pomiarowej energii elektrycznej wykona Zakład Energetyczny wg odrębnego opracowania. 
5.1.2 Zasilanie szafki zasilająco – sterowniczej przepompowni ścieków 
Zasilanie szafki jw. należy wykonać kablem YKY 5x6 od złącza. Kabel układać w ziemi na głębokości 
0,7 m na warstwie piasku grub. 20 cm. Kabel przysypać gruntem, przykryć niebieską folią i zasypać. 
Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym wykonać w rurach PEHD Ø 100 mm. 
5.1.3 Oświetlenie przepompowni 
Oświetlenie przepompowni zrealizować za pomocą oprawy metalhalogenowej o mocy 70 W, 
zabudowanej na wysięgniku na słupie typowym strunobetonowym o wys. h=10 m. Na słupie tym 
zamontować również antenę do przesyłu informacji dot. przepompowni drogą radiową. Antenę uziemić 
stosując uziom z bednarki ocynkowanej FeZn 24x4 lub szpilkowy. Impedancja uziomu nie powinna 
przekroczyć wartości 5 Ω. 
5.1.4 Zasilanie rozdrabniarki 
Do sterownik przepompowni doprowadzić sygnalizację awarii układu rozdrabniającego. Układ 
rozdrabniający ma być zasilany z szafy sterowniczej automatyki kablem YKY 5x2,5, który należy 
układać, jak podano w pkt. 5.1.2. 
5.1.5 Zasilanie i sterowanie urządzeń przepompowni wraz z monitoringiem 
Dla zasilania i sterowania urządzeń przepompowni wraz z systemem monitoringu należy wyposażyć 
szafę sterowniczą przepompowni wg zaadaptowanego standardowego projektu. 
5.1.6 Ochrona przed porażeniem 
Jako system ochrony zastosować szybkie wyłączanie oraz wyłączniki różnicowoprądowe w układach. 
5.2. Wykonanie prac 
5.2.1. Wykop pod fundament i rowy pod kable 
Wykop pod fundament słupa oświetleniowego i rowy pod kable należy wykonywać za pomocą sprzętu 
mechanicznego lub ręcznie w zależności od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, 
po uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne, zgodnie z zaleceniami ST-2. 
Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od rodzaju kabli i ich ilości układanych w jednej warstwie. 
Głębokość rowu określona jest głębokością ułożenia kabla powiększoną o 10 cm, natomiast szerokość 
dna rowu obliczamy ze wzoru: S = nd + (n-1) a + 20 [cm] 
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gdzie:  
n - ilość kabli w jednej warstwie 
d - suma średnic zewn. wszystkich kabli w warstwie 
a - suma odległości pomiędzy kablami wg tablicy 1 

 
Odległości między kablami ułożonymi w gruncie przy skrzyżowaniach i zbliżeniach 

 

Najmniejsza dopuszczalna 
odległość w cm 

Skrzyżowanie lub zbliżenie 

pionowa przy 
skrzyżowaniu 

pozioma przy 
zbliżeniu 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do 1 kV 
z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi 

15 5 

Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania 
urządzeń oświetleniowych z kablami tego 
samego rodzaju 

5 
mogą się 

stykać 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do 1 kV z 
kablami elektroenergetycznymi na napięcie znamionowe wyższe 
niż 1 kV<Un<30kV 

15 25 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe wyższe 
niż 1 kV i nie przekraczające 30kV z kablami tego samego typu 

15 10 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe wyższe 
niż 30 kV z kablami tego samego rodzaju 

50 50 

Kabli różnych użytkowników o napięciu znamionowym do 30 kV 15 25 

Kabli z mufami sąsiednich kabli Nie dopuszcza się Jak lp. 1-5 

 
5.2.2. Układanie kabli w ziemi 
Ogólne wymagania 
Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 
skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności 
zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii. 
Zaleca się stosowanie rolek w przypadku układania kabli o masie większej niż 4 kg/m. Rolki powinny 
być ustawione w takich odległościach od siebie, aby spoczywający na nich kabel nie dotykał podłoża. 
Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz 
wpływami chemicznymi i atmosferycznymi przez: 
 szczelne zalutowanie powłoki, 
 nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja). 
Temperatura otoczenia i kabla 
Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż wskazana przez producenta.  
Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. 
Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej 
powodowany przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 5 ºC. 
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Zginanie kabli 
Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia 
powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż podany przez producenta. Jeżeli jest brak danych to 
promień gięcia nie powinien być mniejszy niż określony w N SEP-E-004 p-kt. 2.5.3. 
Układanie kabli bezpośrednio w gruncie 
Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach 
kable należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Nie należy układać kabli 
bezpośrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, który mógłby uszkodzić kabel, ani 
bezpośrednio zasypywać takim gruntem. 
Kable należy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą piasku lub 
rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm. Folię z tworzywa sztucznego do oznaczenia trasy linii 
kablowej powinna znajdować się nad kablem na wysokości nie mniejszej niż 25 cm i nie większej niż 
35cm. W przypadku skrzyżowań oznaczenia linii krzyżujących się powinny znajdować się na tej samej 
wysokości. 
Grunt należy zagęszczać warstwami co najmniej 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien 
osiągnąć co najmniej 0,95 wg BN-72/8932-01. 
Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej powierzchni kabla 
powinna wynosić nie mniej niż:  
 70 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, z wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie 

na użytkach rolnych 
 80 cm – w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym od 1 kV, lecz nie wyższym niż 30 

kV, z wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie na użytkach rolnych 
 90 cm – w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 30kV, ułożonych na użytkach rolnych 
 50 cm – dla kabli o napięciu znamionowym do 1kV, ułożonych pod chodnikami, drogą rowerową, 

przeznaczonych do oświetlenia ulicznego, do oświetlenia znaków drogowych i sygnalizacji ruchu 
ulicznego oraz reklam. 

Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3% długości wykopu) 
wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy mufach zaleca się pozostawić 
zapas kabli po obu stronach mufy, łącznie nie mniej niż 1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw 
sztucznych, o napięciu znamionowym 1 kV. 
Uszczelnianie otworów przepustów 
Otwory przepustów rurowych z ułożonymi w nich kablami powinny być na długości ok. 10 cm 
uszczelnione - zabezpieczane przed zamulaniem - piankę poliuretanową odporną na działanie wilgoci 
do uszczelnienia kabli w otworach rur,., przy czym materiał ten powinien otaczać kabel ze wszystkich 
stron tak, aby przy ruchach cieplnych kabla jego osłona lub powłoka nie ocierała się o krawędź rury. 
Otwory rurowych przepustów rezerwowych powinny być z obu stron albo zamknięte za pomocą 
fabrycznych pokryw z tworzywa sztucznego, albo całkowicie zatkane materiałem wymienionym pianka 
poliuretanową. 
Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi 
Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90° i w miarę 
możliwości w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących się kabli 
elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio w gruncie powinien być chroniony 
przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości po 50 cm w obie strony od miejsca 
skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad 
rurociągami. 
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Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli o napięciu znamionowym do 30 kV ułożonych w 
gruncie od innych urządzeń podziemnych 

 

Najmniejsza dopuszczalna 
odległość w cm 

Rodzaj urządzenia podziemnego 
pionowa przy 
skrzyżowaniu 

pozioma przy 
zbliżeniu 

Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z gazami
niepalnymi. 

25 + średnica 
rurociągu 

25 + średnica 
rurociągu 

Rurociągi z gazami i cieczami palnymi 
uzgodnić z właścicielem rurociągu lecz 

nie mniej niż lp.1 

Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi 
nie mogą się 
krzyżować 

200 

Części podziemne linii napowietrznych (ustój, podpora,
odciążka) 

nie mogą się 
krzyżować 

40 

Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały 
nie mogą się 
krzyżować 

50* 

Urządzenia ochrony budowli od wyładowań atmosferycznych wg PN-86/E-05003/01 

 
* dopuszcza się zmniejszenie odległości pod warunkiem zastosowania osłon otaczających 
i uzgodnieniu odstępstwa z użytkownikami obiektów. 
Skrzyżowania i zbliżenia kabli z drogami 
Kable powinny się krzyżować z drogami pod kątem zbliżonym do 90° i w miarę możliwości w jej 
najwęższym miejscu. 
Przy ułożeniu kabla bezpośrednio w gruncie ochrona kabla od uszkodzeń mechanicznych w miejscach 
skrzyżowania z drogą, powinna odpowiadać postanowieniom zawartym w tablicy jn. 
 

Długości przepustów kablowych przy skrzyżowaniu z drogami i rurociągami 
 

Rodzaj krzyżowanego obiektu Długość przepustu na skrzyżowaniu 

Rurociąg średnica rurociągu z dodaniem po 50 cm z każdej 
strony 

Droga o przekroju ulicznym z krawężnikami szerokość jezdni z krawężnikami z dodaniem po 
50 cm z każdej strony 

Droga o przekroju szlakowym z rowami 
odwadniającymi 

szerokość korony drogi i szerokości obu rowów 
do zewnętrznej krawędzi ich skarpy z dodaniem 
po 100 cm z każdej strony 

Droga w nasypie Szerokość korony drogi i szerokość rzutu skarp 
nasypów z dodaniem po 100 cm z każdej strony 
od dolnej krawędzi nasypu 

Najmniejsza odległość pionowa między górną częścią osłony kabla a płaszczyzną jezdni nie powinna 
być mniejsza niż 80 cm. Odległość między górną częścią osłony kabla a dnem rowu odwadniającego 
powinna wynosić co najmniej 50 cm. 
Ww. minimalne odległości od powierzchni jezdni i dna rowu mogą być zwiększone, gdyż dla 
konkretnego odcinka drogi powinny wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy 
(uwzględniających projektowaną przebudowę konstrukcji nawierzchni lub pogłębienie rowu). 
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Kable należy układać poza pasem drogowym w odległości co najmniej 1 m od jego granicy. 
Odległość kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosić co najmniej 2 m. 
W przypadku niemożności prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym: na terenach 
zalewowych, zalesionych lub zajętych pod sady. dopuszcza się układanie ich w pasie drogowym na 
skarpach nasypów lub na częściach pasa poza koroną drogi. 
Roboty przy układaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyżowaniach z drogami i na 
odcinkach ewentualnego wejścia linią kablową na teren pasa drogowego przy zbliżeniach do drogi - 
wymagają zezwolenia ze strony zarządu drogowego i należy je wykonywać na warunkach podanych w 
tym zezwoleniu, zgodnie z ustawą o drogach publicznych [25]. 
Układanie przepustów kablowych 
Przepusty kablowe należy układać w miejscach, gdzie kabel narażony jest na uszkodzenia 
mechaniczne.  
Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej 
powierzchni rury, powinna wynosić co najmniej 40 cm – od powierzchni chodnika i 80 cm od 
nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kołowego. Minimalna głębokość umieszczenia 
przepustu kablowego pod jezdnią drogi może być zwiększona, gdyż powinna wynikać z warunków 
określonych przez zarząd drogowy dla danego odcinka drogi. 
W miejscach skrzyżowań z drogami istniejącymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny być 
wykonywane metodą wiercenia poziomego, przewidując przepusty rezerwowe dla umożliwienia 
ułożenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania dróg. 
Wypełnianie wykopu gruntem 
Przed wypełnianiem wykopu gruntem należy kable przysypać 10 cm warstwą piasku. 
Grunt, którym wypełniany jest wykop z ułożonymi kablami powinien być wprowadzany do wykopu 
warstwami o grubości ok. 0,2 m, a każda taka warstwa powinna być zagęszczana za pomocą np. 
wibratora mechanicznego.  
Przed zagęszczaniem zaleca się nawilżyć co najmniej pierwszą, licząc od dna, warstwę 
wprowadzonego do wykopu gruntu miejscowego, polewając całą powierzchnię tej warstwy wodą. 
Na powierzchni pierwszej, zagęszczonej warstwy gruntu należy ułożyć pas folii z tworzywa sztucznego. 
Wprowadzanie do wykopu co najmniej pierwszej warstwy gruntu należy wykonywać możliwie 
niezwłocznie, w tym samym dniu roboczym, w którym w danej części wykopu zakończono układanie 
kabli. W przypadku braku możliwości ułożenia w danej części wykopu w ciągu jednego dnia roboczego 
wszystkich równolegle układanych kabli, dopuszcza się pozostawienie w wykopie kabli niezasypanych 
gruntem przez czas niezbędnej przerwy w robotach (np. przez noc), pod warunkiem zastosowania 
środków, np. ciągłego nadzoru, skutecznie zabezpieczających ułożone kable przed uszkodzeniem 
przez osoby postronne lub kradzieżą. 
5.2.3. Ochrona przeciwporażeniowa 
Ochronę przeciwporażeniową stosować zgodnie normą PN-IEC 60364-4-41 oraz N SEP-E-001. 
5.2.4. Oznaczenie linii kablowych 
Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki (np. opaski 
kablowe typu OK.) rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i miejscach 
charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach. Kable ułożone w powietrzu powinny być zaopatrzone w 
trwałe oznaczniki przy głowicach oraz w takich miejscach i w takich odstępach, aby rozróżnienie kabla 
nie nastręczało trudności. 
Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające: 
 symbol i numer ewidencyjny linii 
 typ kabla 
 znak użytkownika kabla 
 znak fazy (przy kablach jednożyłowych) 
 rok ułożenia kabla 
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5.2.5. Montaż fundamentów prefabrykowanych 
Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi dla konkretnego fundamentu stosowanego 
przez Wykonawcę. 
Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu, na 10 cm warstwie betonu C8/10, 
spełniającego wymagania PN-EN 206-1:2003 lub zagęszczonego żwiru spełniającego wymagania  
BN-66/6774-01. 
Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego 
ścianek i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca. 
Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500 z 
dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ± 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno być 
wykonane z dokładnością ± 10 cm. 
5.2.6. Montaż słupów 
Słupy należy ustawiać dźwigiem w uprzednio przygotowane fundamenty. 
Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa. 
Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, a przy jego braku, od 
strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być położona niżej niż 20 cm od 
powierzchni chodnika lub gruntu. 
5.2.7. Montaż wysięgników 
Wysięgniki należy montować na słupach stojących przy pomocy dźwigu i samochodu z balkonem. 
Część pionową wysięgnika należy wsunąć do oporu w rurę znajdującą się w górnej części słupa 
oświetleniowego i po ustawieniu go w pionie należy unieruchomić go śrubami, znajdującymi się w 
nagwintowanych otworach. 
Zaleca się ustawianie pionu wysięgnika przy obciążeniu go oprawą lub ciężarem równym ciężarowi 
oprawy. 
Połączenia wysięgnika ze słupem należy chronić kapturkiem osłonowym. Szczeliny pomiędzy 
kapturkiem osłonowym, wysięgnikiem i rurą wierzchołkową słupa, należy wypełnić kitem miniowym. 
Wysięgniki powinny być ustawione pod kątem 90 stopni z dokładnością ±2 stopnie do osi jezdni lub 
stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w łuku. 
Należy dążyć, aby części ukośne wysięgników znajdowały się w jednej płaszczyźnie równoległej do 
powierzchni oświetlanej jezdni. 
5.2.8. Montaż opraw 
Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem. 
Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie 
zaświecenia się lampy). 
Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i wysięgników. 
Należy stosować przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi o przekroju żyły 
nie mniejszym niż 1 mm2. 
Od tabliczki bezpiecznikowej do każdej oprawy należy prowadzić po trzy przewody. Oprawy należy 
mocować na wysięgnikach i głowicach masztów w sposób wskazany przez producenta opraw, po 
wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy. 
Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem 
warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów deklaracje zgodności 
i gdy to jest wymagane certyfikat na oznaczenie materiału znakiem CE. 
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Na żądanie Inspektora nadzoru należy dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość 
nastawienia mechanizmów regulacyjnych. W wyniku badań testujących należy przedstawić Inżynierowi 
świadectwa cechowania. 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
Rowy pod kable 
Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu i zgodność ich tras z 
dokumentacją geodezyjną. Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczać 
0,5 m. 
Kable i osprzęt kablowy 
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub 
dokumentów, według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokołów odbioru albo innych 
dokumentów. 
Układanie kabli 
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary: 
 głębokości zakopania kabla, 
 grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, odległości folii ochronnej od kabla, 
 stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu. 
Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą być uznane za 
dobre, jeżeli odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 10%. 
Sprawdzenie ciągłości żył 
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać przy użyciu 
przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli 
poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone 
identycznie. 
Pomiar rezystancji izolacji  
Pomiar należy wykonać za pomocą miernika izolacji o napięciu 2,5 kV, dokonując odczytu po czasie 
niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać za dodatni, jeżeli rezystancja 
izolacji wynosi co najmniej: 
  dla kabli o napięciu znamionowym do 1kV 

- 20 M - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji polwinitowej 

- 100 M - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji polietylenowej 
 dla kabli o napięciu znamionowym powyżej 1kV 

- 40 M - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji polwinitowej 

- 100 M - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji polietylenowej 
W kablu o długości większej niż 1 km wartość rezystancji izolacji należy przeliczyć na 1 km długości linii 
kablowej. Obliczona wartość nie powinna być mniejsza niż podane powyżej. 
Próba napięciowa izolacji 
Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Próbę napięciową należy wykonać 
prądem stałym, wyprostowanym lub przemiennym 50Hz. Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać 
za dodatni, jeżeli: 
 izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawów przebicia 

częściowego, napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia probierczego fabrycznego kabla.  

 wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 A/km i nie wzrasta w czasie 
ostatnich 4 min. badania; w liniach o długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza się wartość 

prądu upływu 100 A. 

Latarnie oświetleniowe 
Elementy latarni powinny być zgodne z dokumentacją projektową i BN-79/9068-01. Latarnie 
oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem: 
 dokładności ustawienia pionowego słupów 
 prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej jezdni 
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 jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach 
oprawy 

 jakości połączeń śrubowych słupów, masztów, wysięgników i opraw 
 stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów 
Instalacja przeciwporażeniowa 
Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia bednarki oraz 
sprawdzić stan połączeń spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzić wskaźnik zagęszczenia 
i rozplantowanie gruntu. 
Pomiary głębokości ułożenia bednarki należy wykonywać co 10 m, przy czym bednarka nie powinna 
być zakopana płycej niż 60 cm. 
Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie 
mogą być gorsze od wartości podanych w dokumentacji projektowej lub ST. 
Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy wykonać stosowne pomiary uziemień. 
Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokóle pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej. 
Pomiar natężenia oświetlenia 
Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy przed 
pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy wykonywać przy 
suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek obiektów obcych, mogących 
zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie należy przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz 
w złych warunkach atmosferycznych (mgła, śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów należy 
używać przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia nie 
mniejsze od 30% całej skali na danym zakresie. Pomiary natężenia oświetlania należy wykonywać za 
pomocą luksomierza wyposażonego w urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien 
posiadać urządzenie umożliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary należy 
przeprowadzać dla punktów jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032. 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST zostaną przez 
Inspektora nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień 
ST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. 
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 przypadku stwierdzenia przez komisję, że 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. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 
 projektową dokumentację powykonawczą 
 geodezyjną dokumentację powykonawczą 
 protokóły z badań i prób oraz dokonanych pomiarów 
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 protokóły odbioru robót zanikających 
 protokóły z dokonanych pomiarów skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej 
 ewentualną ocenę robót wydaną przez zakład energetyczny 
W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania 
robót, na wniosek Wykonawcy, Inspektor nadzoru może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po 
wykonaniu robót. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 
i badań, według warunków Umowy. 
 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ dla zadania: „Rurociąg tłoczny ściekowy dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci im. 

J.P.II w Jaszkotlu działka 222/3, 222/18, 222/20, 222/24 i 222/25 OBRĘB AM-2 Pietrzykowice-
Rybnica, 77/1, 77/2 Obręb Gądów-Jaszkotle” 

2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 
zatwierdzona przez Zamawiającego  

3. dokumentacja wykonawcza ww. zadania 
4. normy 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
10.1. Normy 
BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu 

suspensyjnego 
BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia). 
BN-74/3233-17 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
N SEP-E-004  "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa." 
PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych 
PN-76/E-
90250/Az3:1999 

Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce metalowej na 
napięcie znamionowe nieprzekraczające 23/40 kV. Ogólne wymagania  
i badania (Zmiana Az3). 

PN-76/E-90305 Kable sygnalizacyjne o izolacji polwinitowej i powłoce ołowianej, na napięcie 
znamionowe 0,6/1 kV 

PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. 
Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-83/E-90151 Kable i przewody elektryczne 
PN-88/E-90160 Przewody elektroenergetyczne. Budowa żył miedzianych i aluminiowych 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-90/B-03200 
Zmiana 3 

Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie (Zmiana) 

PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Postanowienia ogólne 

PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Połączenia i zakończenia żył 
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PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie nie 
przekraczające 0,6/1 kV 

PN-90/E-06401.04 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie 
powyżej 0,6/1 kV 

PN-90/E-06401.05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Głowice wnętrzowe na napięcie 
powyżej 0,6/1 kV 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne e 
PN-C-89265-5:1999 Tworzywa sztuczne. Polwinity do przewodów i kabli elektrycznych. Pakowanie, 

przechowywanie, transport. 
PN-E-01002 Przewody elektryczne.  Nazwy i określenia. 
PN-E-01002 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzw sztucznych do odprowadzania nieczystości  

i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli - 
Niezmiękczony poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: Wymagania dotyczące 
rur, kształtek i systemu 

PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku i 

PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 60598-
1:2001/A11:2002 

Oprawy oświetleniowe - Wymagania ogólne i badania 

PN-EN 60598-
1:2001/A12:2003 

Oprawy oświetleniowe - Wymagania ogólne i badania (Zmiana A12) 

PN-EN 60598-
1:2001/AP2:2005 

Dotyczy PN-EN 60598-1:2001 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne  
i badania 

PN-EN 79100:2001 Kable i przewody elektryczne - Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-IEC 60364-5-523: 
2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów” oraz 
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 
odbiorcze. 

PN-IEC 60364-7-
714:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetlenia zewnętrznego 

 
10.2. Inne 
 Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych – PBUE z 1997 r. 
 Prawo Budowlane z 1994 r., 
 Prawo Energetyczne z 1997 r. 
 Rozporządzenia wykonawcze do w/w Ustaw, w tym: 
 Rozp. MGPiB z 14.12.1994 r – Budynki i ich wyposażenie (zauktualizowane Rozp. M.Infrastr. z 

12.04.2002 r.) 
 Rozp. MGiP z 20.12.2004 r. – tzw. przyłączeniowe 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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