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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
branży instalacji sanitarnych w zakresie: 
– ziemnych dla budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej 
– ziemnych dla budowy przyłącza kanalizacji deszczowej 
– ziemnych dla budowy przyłącza wodociągowego 
w ramach realizacji zadania „Budowa Zespołu Boisk Sportowych ramach programu Moje Boisko Orlik-2012 
w Tarnowie Opolskim, ul. Kopernika 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Umowy, należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót obj ętych ST 
 
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionych 
Specyfikacjami Technicznymi: 
 
Lp. NR Specyfikacji Nazwa specyfikacji 
1 SST 01.01 ROBOTY ZIEMNE 
2 SST 01.02 PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ 
3 SST 01.03 PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE 
4 SST 01.04 DRENAŻ SYSTEM ODWADNIAJACY BOISKO 
 
 
W zakresie projektu przewidywana jest : 
– budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej 
– budowy przyłącza kanalizacji deszczowej 
– budowa przyłącza wodociągowego 
 
W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm krajowych Normy te 
winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z 
Dokumentacją Projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, w których są wymienione. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z 
wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił 
się z treścią i wymaganiami tych norm. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.4.1. Dokumentacja Projektowa 
 
1) Dokumentacja projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych: 
2) Dokumentacja projektowa – projekt budowlano-wykonawczy będący w posiadaniu 
Zamawiającego . 
3) Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny Umownej. 
 
Rysunki do opracowania przez Wykonawc ę 
 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje następujące rysunki oraz uzyska akceptację Inspektora 
Nadzoru oraz innych odnośnych władz: 

• Rysunki powykonawcze – 2 zestawy (1 oryginał możliwy do skopiowania + 1 kopie) 
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Wykonawca we własnym zakresie przedłoży następujące propozycje rysunków oraz uzyska 
akceptację Inspektora Nadzoru oraz innych odnośnych władz: 

• Projekt organizacji ruchu na czas budowy 
• Projekty organizacji robót 

Powyższa lista rysunków nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych 
zobowiązań wykonawcy w ramach umowy. 
 
1.4.2. Zabezpieczenie Placu Budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy oraz robót poza 
placem budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w 
szczególności: 
(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową 
i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy plac budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych. 
(b) Przed przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania robót Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych w trakcie wykonywania kanalizacji sanitarnej deszczowej i przyłączy 
wodociągowych. 
(c) Koszt zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę wykonania zadania. 
 
1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując 
się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 2.1) skażeniem gleby na terenie budowy 
 2.2) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 2.3) możliwością powstania pożaru. 
 
1.4.4. Ochrona przeciwpo żarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
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Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 
1.4.6. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na placu 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. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, a 
nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta harmonogramu 
robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na ukończenie 
robót w trybie zgodnym z postanowieniami umowy. 
 
1.4.7. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadomiony 
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.4.8. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby wykonane budowa i jej elementy były w nienaruszonym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru końcowego. 
 
1.4.10. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania obowiązującego prawa w trakcie 
prowadzenia robót. 
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
 
1.4.11. Zezwolenia 
 
Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na 
swój koszt. (Takie zezwolenia w tym między innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na 
rozpoczęcie prac i na zakryciu robót zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej). 
Razem z harmonogramem robót wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich 
zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom 
wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić władzom na udział w 
badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego 
obowiązków kontraktowych. 
 
1.4.12. Przebudowa urz ądzeń koliduj ących 
 
W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności związanych z koniecznością przebudowy 
urządzeń uzbrojenia podziemnego należy te roboty uzgodnić z właścicielem uzbrojenia i wykonać je pod 
nadzorem stosownych służb. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy. 
 
1.4.13. Tablice Informacyjne 
 
Wykonawca robót jest zobowiązany do ustawienia i utrzymywania przez okres trwania budowy tablic 
informacyjnych na początkowym i końcowym odcinku Umowy. 
 
1.4.14. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosf erycznych 
 
Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Kontrola stosowanych materiałów 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 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. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 
zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i nie zapłaceniem. 
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2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie organizacji 
robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Zastosowany sprzęt i narzędzia muszą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Musi on być 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 SST 
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 zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostanie przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jegopojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z mową, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami SST, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za 
właściwą organizację prac. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót zostaną 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót ziemnych lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót . 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
5.2. Harmonogram robót 
 
Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót powinien uwzględnić wszystkie czynniki i warunki 
mające wpływ na właściwy i systematyczny postęp robót w powiązaniu z robotami ogólnobudowlanymi i 
robotami innych branż. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jako ści 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakości 
będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• organizację prac na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• bhp, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli jakości wykonywanych prac. 

  
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

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

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

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
• sposób i procedurę pomiarów i badań robót w trakcie ich wykonywania. 
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 
6.2. Zasady kontroli jako ści robót 
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót w zakresie wymaganym przez stosowane 
technologie i producentów materiałów. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 
jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością i w etapach 
zapewniających stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 
normach i wytycznych branżowych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru 
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp wszystkich miejsc 
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na budowie , gdzie prowadzone będą roboty instalacyjne oraz bez ograniczeń uczestniczyć będzie przy 
wykonywaniu wszystkich prób i sprawdzeń wykonywanych instalacji sanitarnych. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących przeprowadzanych robót , a także przeprowadzanych próbach instalacji sanitarnych . Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów , oraz wstrzyma technologię wykonywanych 
prac. Wstrzymanie niewłaściwie wykonywanych prac , oraz wadliwie lub negatywnie przeprowadzonych 
prób i sprawdzeń inspektor nadzoru potwierdzi wpisem do dziennika budowy w trybie natychmiastowym. 
 
6.3. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
6.4. Protokóły z prób i sprawdze ń wykonywanych instalacji sanitarnych 
 
Wykonawca zgłosi wpisem do dziennika budowy gotowość do przeprowadzenia planowanych prób , 
sprawdzeń i odbiorów. 
Po wykonanie wyżej wymienionych czynności w obecności i przy współudziale inspektora nadzoru wynik z 
przeprowadzonych czynności wpisany zostanie do dziennika budowy , oraz zostanie spisany stosowny 
protokół zgodnie z ogólnie przyjętymi wzorami. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z Dokumentacją Projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.6. Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń 
 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 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. 
Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizację mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną 
odrzucone. 
 
6.7. Dokumenty budowy 
 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od rozpoczęcia robót do końca okresu odpowiedzialności za usterki. 
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odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• datę przekazania przez Inspektora Nadzoru Rysunków, 
• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu, 
• 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 przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 
• godziny, ilość i rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy, 
• sprzęt używany i sprzęt niesprawny technicznie, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, oraz wyniki przeprowadzonych badań , prób i sprawdzeń z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
• szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym dostarczonych i 

użytych dostaw. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 
(2) Ksi ęga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów i rodzaju wykonywanych robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza, się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiaru. 
Wymóg prowadzenia księgi obmiaru robót określi Zamawiający w treści i warunkach umowy 
na realizację zadania. 
( 
3) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (I)-(2) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej 
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
 
Sposób , jednostki i dokładność wykonywanych obmiarów określony został w założeniach katalogów robót 
wskazanych w przedmiarze robót. 
 
7.3. Urządzenia i sprz ęt 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 musiał posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
 
8.1. Procedura Przej ęcia Robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
Inspektor Nadzoru winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru. Wykonawca robót nie 
może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu przez Inspektora Nadzoru.  
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Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia 
Wykonawca od zobowiązań określonych Kontraktem. 
 
8.3. Odbiór cz ęściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
 
8.4. Odbiór ko ńcowy Robót 
 
Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

• 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 Inspektora Nadzoru. 

• Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przekazania dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.5. 

• Inspektor Nadzoru stwierdzi zakończenie robót po zweryfikowaniu odbioru końcowego przez 
Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy 
wezmą również udział w przekazaniu. 

• Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
Rysunkami i Specyfikacjami. 

• W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja odbiorowa przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 

• robociznę bezpośrednią, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 

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

nadzoru , koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, 
budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana robót, wydatki dotyczące bhp, 
usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko 
Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie 
gwarancyjnym. 

 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze robót 
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową 
10.Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza 
Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną powykonawczą 
inwestycji , projekt organizacji ruchu w pasie drogowym oraz dokumentacje powykonawcze w zakresie 
wykonywanych robót dotyczących instalacji sanitarnych. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych dla budowy 
– przyłącza kanalizacji sanitarnej 
– przyłącza kanalizacji deszczowej 
– przyłącza wodociągowego 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania ł Odbioru Robót (WTWOR) 
Ponadto: 

• wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 
podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

• zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 
• ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub wykonania 

zasypów lub wywieziona na składowisko, 
• wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych, 
• odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 

przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 
• składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi roślinnej 

z wykopów, pozyskania i koszt utrzymania obciąża wykonawcę, 
• plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości 

i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m 
• wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg 

wzoru: 
      Is = Pd / Pds 
Gdzie: 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z postanowieniami kontraktu. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej SST są: 

• grunt do wykonania podkładów i zasypywania wykopu. 
Do wykonywaniu podkładów i zasypywania wykopów należy stosować: 
1. Pospółki żwirowo-piaskowe lub piasek zwykły . 
Wymagania dotyczące pospółek: 
- uziarnienie do 50 mm 
– łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowek do 50% 
– zawartość frakcji pyłowej do 2% 
– zawartość frakcji organicznych do 2% 
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Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 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 zgodnie z założeniami PZJ. 
 
3. SPRZĘT 
 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 

• koparka podsiębierna samobieżna- 0, 25 - 0,6 m3, 
• spycharka gąsienicowa - 100 - 150 kM, 
• płyta wibracyjna, samobieżna. 
• żuraw samojezdny 5 - 10 t 
• zagęszczarka wibracyjna, 
• samochód samowyładowczy do 5t. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami SST, 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. TRANSPORT 
 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru środki transportu: 

• samochód dostawczy, skrzyniowy 5 Mg, 
• samochód ciężarowy, samowyładowczy 10 - 20 t 
• samochód ciężarowy, skrzyniowy 10 - 20 t 
• samochód dostawczy do 0,9 t 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z 
ustaleniami SST, oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację inspektora nadzoru. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymagania 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. 
 
5.2. Zakres robót przygotowawczych: 
 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót 
b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z projektem 
c) zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz roślinności i    
    ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk 
d) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 
e) przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód odpadowych i gruntowych 
f) oznakowanie prowadzonych robót 
g) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 
h) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych 
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5.3. Zakres robót zasadniczych 
a) Roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy z odwodnieniem i umocnieniami, 
zasypy, podsypki) związane z budową obiektów określonych w pkt.1.1 
 
5.4. Warunki techniczne wykonania robót 
 
5.4.1.Prace geodezyjne 
 
Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między innymi: 
a) wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy 
realizacyjnej, 
b) wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych, takich jak osie, 
obrysy, krawędzie, 
c) wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości reperów 
wysokościowych, 
d) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych nachyleń skarp, spadków, osiadania 
itp., 
e) wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów 
zakończonych 
 
Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządza powykonawczą dokumentację geodezyjną 
obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych 
dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem 
technicznym należy przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez 
właściwe urzędy. 
 
5.4.2.Wykopy 
 
5 .4.2.1 W ykonanie wykopów 
 
Wykopy należy wykonać na rozkop z ukosowaniem skarp. 
Bezpieczne nachylenia skarp : 
- w gruntach spoistych ( gliny,iły) o nachyleniu 2:1 
– w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
– w gruntach sypkich ( piaski) o nachyleniu 1;1,5 
 
W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 
0, 3-0, 6 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet 
ręcznie i pod nadzorem geologiczno-Inspektorskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie 
(pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed 
przystąpieniem do robót. 
W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie 
wykopu należy zagęścić. 
 
5.4.2.2  Umocnienie wykopów 
 

• Roboty należy realizować z wytycznymi WTWO-H-4 (Zarządzanie nr 42 Prezesa CUGW z 19. 12. 
1966r. ), 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokość równej 3-krotnej głębokości 
wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów , oraz mieć spadki umożliwiające odpływ 
wód opadowych 
– naruszanie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z 
zachowaniem bezpiecznych nachyleń 
– stan skarp należy okresowo sprawdzić w zależności od występowania niektórych czynników 
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5.4.2.3  Post ępowanie w okoliczno ściach nieprzewidzianych 
 
W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych 
(kurzawka, źródło) należy: 
a) wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze 
względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi, 
b) zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. 
przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0, 5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru), 
c) zawiadomić inspektora nadzoru, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, 
a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 
 
5 .4.2.4 W ymagania odno śnie dokładno ści wykonania wykopów 
 
Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinno być większe od 1 cm. 
Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż o 10%. 
Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż l0 cm. Szerokość i głębokość rowów nie 
powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5 cm. Spadek dna rowów powinien być zgodny z 
zaprojektowanym z dokładnością do 0, 05 %. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopie powinien wynosić 
Is = 1, 005. 
 
5.4.2.5 Podsypka 
 
– Wykonawca może przystąpić do układania podsypek po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru , 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy 
– układanie podsypki powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie 
– przed rozpoczęciem zsypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych 
– układanie podsypki należy przeprowadzić równomiernie na całej szerokości wykopu 
– całkowita grubość podsypki według projektu , powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu 
wykopu. 
Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinno być większe od l cm. 
Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż o 10%. 
Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż l0 cm. Szerokość i głębokość rowów nie 
powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5 cm. Spadek dna rowów powinien być zgodny z 
zaprojektowanym z dokładnością do 0, 05 %. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopie powinien wynosić 
Is = 1, 005. 
 
5.4.2.6 Zasypka 
 
– Wykonawca może przystąpić do wykonywania zasypywania wykopu po uzyskaniu zezwolenia inspektora 
nadzoru , potwierdzonego wpisem do dziennika budowy 
– zasypywanie wykopu powinno być wykonywane bezpośrednio po zakończeniu prac w  wykopie 
– przed rozpoczęciem zasypywania wykop powinien być oczyszczony z odpadków materiałów budowlanych 
– układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonywane warstwami o grubości: 
x- 0,25m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych 
x- 0,5m – 1,0 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) 
x- 0,4m – przy zagęszczeniu urządzeniami wibracyjnymi 
– Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopie powinien wynosić Is = 1, 005. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót: 
 

• ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w SST “Wymagania ogólne" niniejszej specyfikacji 

• 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 
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• wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane 

 
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne: 
 

• badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 
niniejszej SST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a częstotliwość ich wykonania 
musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych 
lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru . 

• wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
• badania kontrolne obejmują cały proces budowy 

 
6.3. Badania jako ści robót w czasie budowy 
 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie 
z wytycznymi właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. oraz podano w pkt. 5.4 
1. Wykopy 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywanie robót oraz po ich zakończeniu powinna obejmować: 
- zgodność wykonania robót zgodnie z dokumentacją 
- prawidłowości wytyczenia robót w terenie 
- przygotowanie terenu 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu 
- wymiary wykopów 
- zabezpieczenie i ewentualne odwodnienie wykopów z wód opadowych 
2 . Wykonanie podsypki 
Sprawdzeniu podlega: 
- przygotowanie podłoża 
- materiał użyty na podsypkę 
- grubość i równomierność warstwy podsypki 
- sposób i jakość zagęszczenia 
3 . Zasypka 
Sprawdzeniu podlega: 
- stan wykopu przed zasypaniem 
- materiał użyty na zasypkę 
- grubość i równomierność warstw zasypki 
- sposób i jakość zagęszczenia 
Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 
a) oś obiektu należy sprawdzić we wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach 
w poziomie. 
b) robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości 
budowanego odcinka, 
c) wyznaczenie wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą, co najmniej w 5 
miejscach oraz w miejscach budzących wątpliwości. 
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia 
odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w SST lub 
odpowiednich normach. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- wykopy – m3 
– podsypka – m2 
– zasypka - m3 
– transport gruntu – m3 – z uwzględnieniem odległości transportu 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie roboty ujęte w SST 01.00 podlegają odbiorowi robót zanikających 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami kontraktu. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 
niniejszej SST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji inspektora 
nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
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. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Zasady szczegółowe: 
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 i nasypów pod względem wymaganych parametrów wymiarowych i 
technicznych, 
d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne wymagania dotycz ące płatno ści 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami kontraktu, 
obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań. 
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1. 1. niniejszej SST. 
 
9.2. Cena wykonania robót 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i obiektu 
wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej) 
b) prace geotechniczne wraz z dokumentacją powykonawczą 
c) badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji 
d) zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności i uzbrojenia 
terenu, 
e) usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów, 
f) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 
g) przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót wraz z instalacjami 
odwadniającymi, 
h) przygotowanie podłoża gruntowego pod roboty 
i) oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym (drogi kołowe) wraz z projektem organizacji ruchu, 
odtworzenia i opłaty za zajęcie pasa drogowego, 
j) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie 
k) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych 
l) wywóz z terenu budowy urobku ziemnego na składowisko 
m) dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy 
n) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót 
o) wykonanie robót zasadniczych i wykończeniowych 
p) wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy 
q) uporządkowanie placu budowy po robotach 
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10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
• WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
• PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
• PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
• PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
• PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanki. 
• PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
• PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 
• PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
• PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów.  

Normy nieobowiązujące: 
• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) . 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót montażowych w zakresie wykonania: 
– przyłącza kanalizacji sanitarnej 
– przyłącza kanlizacji deszczowej 
w ramach realizacji zadania „Budowa Zespołu Boisk Sportowych ramach programu Moje Boisko Orlik-2012” 
w Tarnowie Opolskim, ul. Kopernika 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część dokumentów przetargowych i umowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji szczegółowej dotyczą prowadzenia prac przy realizacji 
robót zgodnie z zakresem pkt.1,1 i obejmują: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne, 
- roboty montażowe : rurociągi grawitacyjne kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz, kanalizacji 
deszczowej wraz z przyłączami 
- budowa studzienek kanalizacyjnych 
- kontrola jakości 
Roboty ziemne, odwodnieniowe i umocnienie wykopów związane z wykonywaniem sieci wodociągowej 
ujęto w SST 01. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi 
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) , Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych i postanowieniami Umowy. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 
umowy. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej SST są: 

• rury kanalizacyjne PVC 200 mm klasy S 200x5,9 
• rury kanalizacyjne PVC 160 mm klasy S 160x4,7 
• kształtki kanalizacyjne PVC dla w.w. rur 
• studnie betonowe z kręgów betonowych BS o śr. 1200 mm łączonych na uszczelkę 
• studzienki kanalizacyjne PVC lub PP o śr. 400mm z teleskopem i włazem żeliwnym 
• studzienki WAWIN TEGRA 600z włazem D400 

 
2.1 Dokumentacja 
Rury winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z aprobatą i atest higieniczny. 
Kręgi betonowe i płyty nastudzienne żelbetowe powinny posiadać deklarację zgodności z normą i certyfikat 
na znak bezpieczeństwa „B". 
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2.2 Składowanie 
Wyroby z tworzyw sztucznych 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 l do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości 
składowania ok. l m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach (jeśli 
szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej). 

• 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 (koparki, 
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. 
• transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 

wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż l metr. Natomiast rury w kręgach powinny 
w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

• 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: 

• długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
• nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca 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. 
 
3. SPRZĘT 
 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 

• Samochody skrzyniowy do 5 T 
• samochód dostawczy do 0,9 T 
• żuraw samojezdny 5 - 10 Mg, 
• betoniarka stacjonarna 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być 
zgodny z ustaleniami SST, 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. TRANSPORT 
 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki transportu: 

• Samochody samowyładowczy do 5 T 
• Samochody samowyładowczy 6-12 T 
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4.1 Rury 
 
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 uniemożliwiający uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz 
rozładować po pochyłych legarach. Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach 
transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. 
Betonowe elementy prefabrykowane winny być przewożone w pozycji poziomej i należy je 
zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami SST, oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację inspektora nadzoru. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne wymagania 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN 
i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. 
 
5.2 Zakres robót przygotowawczych 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 
b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z projektem 
c) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych 
d) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia 
ścieków 
e) oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe) 
f) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 
g) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych 
 
5.3 Zakres robót zasadniczych 
 
5.3.1 Ogólne warunki układania (monta żu) przewodów 
 
Przewody z PVC można montować przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C , jedna kże z uwagi 
na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach zaleca się wykonywanie połączeń w 
temperaturze nie niższej niż +5°C. 
Montaż przewodów z PVC i PE w temperaturze otoczenia niższej od 0°C nie jest mo żliwy. 
Sposób montaż przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją 
techniczną. 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń oraz 
zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci 
zaślepek, korków itp. 
 
5.3.2 Układanie przewodu na dnie wykopu 
 
Rury można opuszczać do wykopu ręcznie. 
Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę 
układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu 
poprzez zagęszczenie po jego obu stronach.. 
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po 
ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co najmniej 1/4 jego obwodu. 
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Złącza powinny pozostawać odsłonięte , z pozostawieniem wystarczającej wolnej przestrzeni po obu 
stronach połączenia , do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu. 
Przewody należy układać ze spadkami określonymi w dokumentacji technicznej. 
Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, 
takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 
Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,01 
m. 
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur leżących, należy zwrócić 
uwagę na to, aby rury układać osiowo bez gięcia przewodów. 
Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywać się na 
przygotowanym podłożu. 
Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać na w wykopie po 
odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do łączenia. 
Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu. 
 
5.3.3 Głęboko ść uło żenia, umieszczenie wzgl ędem uzbrojenia podziemnego 
 
Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 

• zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym, 
• uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 
• niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.). 

Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków zabezpieczających 
ustala ogólna norma PN-92/B-10735. Wg tej normy głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, aby 
przykrycie h mierzone id wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż umowna głębokość przemarzania 
gruntu h o 0,20 m. Zatem zalecane wartości przykrycia przewodu powinny być takie jak w tablicy poniżej. 
W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia przez 
zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą żużla uzupełniającego żądaną 
głębokość przykrycia (warstwa żużla nie może mieć bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa 
sztucznego). 
 
Wartości przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zależności od głębokości przemarzania gruntu. 
 

Głębokość przemarzania gruntu hz (m) Głębokość przemarzania przewodu hu (m) 
 

0.8 1.0 
1.0 1.2 
1.2 1.3 
1.4 1.5 

 
Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia podziemnego 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
5.3.4 Połączenia elementów przewodu 
 
Elementy wykonane z PVC mogą być łączone , oprócz elementów z PVC również z elementami 
wykonanymi z innych materiałów , takich jak żeliwo i żelbet. 
Łączenie odbywa się za pomocą złączy: 
– kielichowych z pierścieniami gumowymi (elementy z PVC) 
– kielichowych z pierścieniami gumowymi (specjalną wkładką i kształtkami przejściowymi- elementy PVC 
z elementami żeliwnymi) 
– przejść szczelnych gumowych montowanych w studniach betonowych dla połączenia z rurami PVC 
Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane , aby była zapewniona ich szczelność. 
Szczegółowe warunki montażu oraz sposoby wykonywania połączeń podawane są przez producenta rur i 
należy ich bezwzględnie przestrzegać. 
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5.3.5 Przył ącza kanalizacji sanitarnej. 
 
Ścieki bytowo - gospodarcze z projektowanego budynku odprowadzane będą wewnętrzną instalacją 
kanalizacyjną do projektowanej studzienki kanalizacyjnej „Ks1” , a następnie do istniejącej studzienki 
kanalizacyjnej „Ks istn.” zlokalizowanej na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej PVC 160. 
Przewód kanalizacji zewnętrznej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC o śr.160 mm. 
Rury należy ułożyć ze spadkami określonymi w części rysunkowej opracowania. 
Rury należy ułożyć na podłożu piaskowym o grubości 15cm. 
Projektowaną kanalizację sanitarną włączyć należy do istniejącej studzienki kanalizacyjnej 
betonowej z kręgów o śr.1200mm zlokalizowanej na istniejącym kolektorze kanalizacji 
sanitarnej. Projektowaną studzienkę „Ks1” wykonać należy z kręgów betonowych o śr. 1200mm 
łączonych na uszczelkę i wyposażyć należy w właz żeliwny typu ciężkiego 40t. Roboty ziemne należy 
wykonać sprzętem mechanicznym z odwozem urobku. Wykopy ręczne należy prowadzić w fazie 
wykonywania profilowania dna wykopu do właściwej rzędnej. 
Przed zasypaniem przewodu ułożonego w ziemi należy sprawdzić osiowość ułożenia przewodu , zgodność 
spadków z projektem i przeprowadzić próbę szczelności . 
Na całym odcinku układania kanalizacji sanitarnej wykop należy zasypać piaskiem na M wysokość 30 cm 
ponad wierzch rury , a pozostałą część wykopu zasypać ziemią z ukopu. 
Dno wykopy należy ręcznie wyprofilować i wykonać podsypkę piaskową pod układany przewód . Cały 
wykop należy zagęścić mechanicznie . 
Po wykonanych pracach należy dokonać odtworzenia utwardzenia terenu oraz odbudowy nawierzchni z 
doprowadzeniem jej do stanu pierwotnego . 
Po ułożeniu przewodu kanalizacyjnego należy poddać go próbie na szczelność - zgodnie z warunkami 
technicznymi . 
 
5.3.6 Przył ącza kanalizacji deszczowej. 
 
Projekt przewiduje odprowadzenie wód opadowych z: 
– projektowanej sieci drenażu boisk 
– powierzchni dachu budynku zaplecza 
Wody opadowe z powierzchni dachu odprowadzone będą rurami spustowymi do projektowanej kanalizacji 
deszczowej. 
Przyłącze kanalizacji deszczowej projektuje się z rur PP o śr. 160 mm 
Odprowadzenie wód opadowych z budynku włączyć należy do projektowanej studzienki Sd2 i Sd 3 -według 
załączonego rysunku. 
Odprowadzenie wód opadowych z drenażu włączyć należy do projektowanej studzienki Sd1 i 
Sd5 -według załączonego rysunku. 
Projektowaną kanalizację włączyć należy do istniejącej studzienki kanalizacyjnej „Sd istn. 1” i „Sd istn. 2” 
zlokalizowanej na kolektorze kanalizacji deszczowej 
Roboty ziemne należy wykonać sprzętem mechanicznym z odwozem urobku. 
Wykopy ręczne należy prowadzić w fazie wykonywania profilowania dna wykopu do właściwej rzędnej. 
Przed zasypaniem przewodu ułożonego w ziemi należy sprawdzić osiowość ułożenia przewodu , zgodność 
spadków z projektem i przeprowadzić próbę szczelności . 
Na całym odcinku układania kanalizacji sanitarnej wykop należy zasypać piaskiem na wysokość 30 cm 
ponad wierzch rury , a pozostałą część wykopu zasypać ziemią z ukopu. Dno wykopy należy ręcznie 
wyprofilować i wykonać podsypkę piaskową pod układany przewód . Cały wykop zasypywany piaskiem 
należy zagęścić mechanicznie . 
Po wykonanych pracach należy dokonać odtworzenia utwardzenia terenu oraz odbudowy nawierzchni z 
doprowadzeniem jej do stanu pierwotnego . 
Po ułożeniu przewodu kanalizacyjnego należy poddać go próbie na szczelność - zgodnie z warunkami 
technicznymi . 
Całość robót należy wykonać zgodnie z częścią rysunkową i opisową. 
 
5.3.7 Monta ż rur i studzienek 
 
Kanalizację sanitarną i deszczową zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PCV i PP łączonych na uszczelki 
gumowe. Sieć wykonać zgodnie z profilami podłużnymi zwracając uwagę na ułożenie przewodów na 
podłożu piaskowym o gr. 15 cm . Zasypkę kanału piaskiem wraz z zagęszczeniem wykonać na całej 
długości wykopu na wysokość 30 cm powyżej wierzchu rury. 
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Po wykonaniu prób szczelności kanał w stanie odkrytym zlecićdo pomiaru geodezyjnego właściwym 
służbom . 
Po zasypaniu teren doprowadzić do stanu pierwotnego . 
Studzienki betonowe i PVC montować należy na podsypce piaskowej. 
Dno studni posadowić należy na podsypce piaskowej o gr. 20 cm. 
Kinetę studzienek betonowych należy wyprofilować zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 
a) odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy kolejnych 
odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. 
b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń 
c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 
terenie i poza placem budowy 
d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
6.2 Badania jako ści robót w czasie budowy 
 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” oraz instrukcjami 
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
 
6.3 Próby szczelno ści przewodu 
 
Przewody powinny być poddane badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i 
infiltrację wód gruntowych do kanału 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby 
szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu na żądanie 
inwestora lub użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. 
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane w 
normie. Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące warunki przed 
przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 

• ewentualne wymagania inwestora związane z próbą powinny być jasno określone w projekcie, 
• zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, 
• odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 300 m w przypadku wykopów o 

ścianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami – wszystkie 
złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 

• odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi 
przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka, 

• wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
• należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

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

• odpowiednie przygotowanie odcinka między studzienkami 
• należy zamknąć wszystkie odgałęzienia 
• przy badaniu na eksfiltrację zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co nalmn iej 0,5m 

poniżej dna wykopu 
• przy badaniu na eksfiltrację 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 niższej. 
• Podczas badania na eksfiltrację – po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach – nie 

powinno być ubytku wody w studzience położonej wyżej , w czasie: 
- 30min. na odcinku o długości do 50m 
- 60 min. na odcinku o długości ponad 50m 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, 
nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. 
 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- Instalacje Sanitarne                                                                                   str. 28 

 
 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-BUDOWLANE  "AQWA" S.C. ul. Królowej Jadwigi 1,48 - 100 Głubczyce,tel. 077 485 21 79 ,0 500 253 296 
PRACOWNIA   PROJEKTOWA  „ 4D WOJCIECH  ŚNIEŻEK ”,  44-100 Gliwice,   ul. Gorzołki 17/9,     tel./fax (032) 74 74 826,     tel. 793 382 109 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 
niniejszej SST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora 
Nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
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. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN,EN-PN) 
 
8.1 Zasady szczegółowe 
 
8.1.1 Odbiory techniczne przewodu 
 
W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. 
Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy kolejnych 
odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. W związku z tym, ich zakres 
obejmuje: 

• sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności 
zastosowanych materiałów, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, 
zasypki, głębokości ułożenia przewodu, odeskowania, 

• sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i 
spadku połączeń, zmian kierunku, 

• sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach 
przez przeszkody. 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania studzienek, wpustów i innych elementów. 
• przeprowadzenie próby szczelności na eksfiltrację i infiltrację. 

 
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru końcowego, który 
polega na: 

• sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich 
postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia protokołów z 
prób szczelności, 

• sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 
 
Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, 
nadzoru inwestycyjnego i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. 
Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy 
uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami umowy, 
obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań. 
Zgodnie z postanowieniami umowy należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej SST : 
Cena wykonania robót obejmuje: 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i 
obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej) 
b) prace geotechniczne wraz z dokumentacją powykonawczą 
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c) badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji 
d) oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym (drogi kołowe) zgodnie z projektem organizacji 
ruchu, odtworzenia i opłaty za zajęcie pasa drogowego, 
e) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie 
f) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych 
g) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych 
h) dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy 
i) wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót 
j) wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montażu osprzętu; 
k) wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy 
l) uporządkowanie placu budowy po robotach 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
• WTWiORzTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych 
• PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
• PN-92/B-10735 Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Rury 

polipropylenowe. 
• BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
• PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
• PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
• BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej. 
• PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
• PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
• PN-88/B-30000 „Cement portlandzki". 

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN). 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót montażowych w zakresie wykonania: 
– przyłącza wodociągowego do projektowanego budynku w ramach realizacji zadania „Budowa Zespołu 
Boisk Sportowych ramach programu Moje Boisko Orlik-2012” w Tarnowie Opolskim, ul. Kopernika 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część Dokumentów przetargowych i Umowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji przyłączy 
wodociągowych i obejmują: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne, 
- roboty montażowe : rurociągi ciśnieniowe, przyłącza wodociągowe 
- kontrola jakości 
Roboty ziemne, odwodnieniowe i umocnienie wykopów związane z wykonywaniem sieci wodociągowej 
ujęto w SST 01. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi 
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) , Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych i postanowieniami Umowy. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 
umowy. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej SST są: 

• rury PEHD ø50 mm PN 10 
 
2.1 Dokumentacja 
 
Rury winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z aprobatą i atest higieniczny. 
 
2.2 Składowanie 
 
Wyroby z tworzyw sztucznych 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 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 
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• 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. 
• transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 

wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż l metr. Natomiast rury w kręgach powinny 
w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

• 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: 

• długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
• nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca 
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. 
 
3. SPRZĘT 
 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować sprzęt zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i wykonywanych robót i stosowanych materiałów. 
 
4. TRANSPORT 
 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i stosować następujące, sprawne 
technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru środki transportu: 

• Samochody samowyładowczy do 5 T 
• samochód dostawczy do 0,9 T 

 
4.1 Rury 
 
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 uniemożliwiający uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz 
rozładować po pochyłych legarach. Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach 
transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. 
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 (kołowego,) tak pod względem formalnym 
jak i rzeczowym. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne wymagania 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN 
i EN-PN, oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” i 
postanowieniami Umowy. 
 
5.2 Zakres robót przygotowawczych 
 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 
b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z projektem 
c) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych 
d) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia 
ścieków 
e) oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe) 
f) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 
g) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych 
 
5.3 Zakres robót zasadniczych 
 
5.3.1 Ogólne warunki układania (monta żu) przewodów 
 
Montaż przewodów z PE w temperaturze otoczenia niższej od 0°C nie jest mo żliwy. 
Przewody z tworzyw sztucznych można montować przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednak że 
z uwagi na zmniejszona elastyczność tego materiału w niskich temperaturach , zaleca się wykonanie 
połączeń w temperaturze nie niższej niż +5°C. 
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 
dokumentacją techniczną. 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu 
podłoża. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń 
oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć 
w postaci zaślepek, korków itp. 
 
5.3.2 Układanie przewodu na dnie wykopu 
 
Rury można opuszczać do wykopu ręcznie. 
Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę 
układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu 
poprzez zagęszczenie po jego obu stronach.. 
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po 
ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co najmniej IV jego obwodu. 
Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, 
takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 
Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 
0,01 m. 
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur leżących, należy 
zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia załamania, który dla 
rur PEHD może wynosić 50 x D (D - średnica zewnętrzna). Przy czym dopuszczalna wartość wygięcia rur 
zależy między innymi od temperatury, jedna z firm podaje następujące wartości ugięć: 

• 20 x D (przy temp. + 20°C), 
• 35 x D (przy temp. + 10°C), 
• 50 x D (przy temp. 0°C). 

Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywać się na 
przygotowanym podłożu. 
Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać na poboczu 
wykopu lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do łączenia. 
Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu. 
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5.3.3 Głęboko ść uło żenia, umieszczenie wzgl ędem uzbrojenia podziemnego 
 
Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 

• zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym, 
• nadmierne ich nagrzewanie w okresie letnim 
• uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 
• niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.). 

Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków 
zabezpieczających ustala ogólna norma. Wg tej normy głębokość ułożenia przewodów powinna 
być taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż umowna 
głębokość przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem zalecane wartości przykrycia przewodu powinny być 
takie jak w tablicy poniżej. 
W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia 
przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą żużla uzupełniającego 
żądaną głębokość przykrycia (warstwa żużla nie może mieć bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa 
sztucznego). 
 
Wartości przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zależności od głębokości przemarzania gruntu. 
 

Głębokość przemarzania gruntu hz (m) Głębokość przemarzania przewodu hu (m) 
 

0.8 1.0 
1.0 1.2 
1.2 1.3 
1.4 1.5 

 
Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia podziemnego 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
5.3.4 Metody ł ączenia rur i kształtek PE 
 
Należy stosować generalną zasadę, że przy łączeniu rur i kształtek PE obowiązują procedury podane przez 
ich producentów. 
 
5.3.5 Połączenia mechaniczne 
 
Stosowane są głównie przy połączeniach PE/stal, gdy łączy się istniejącą sieć stalową z PE. Stosowane 
mogą być również przy połączeniach rur PE z armaturą stalową. Należy stosować połączenia kołnierzowe 
uszczelniając je płaskimi uszczelkami z kauczuku butylowego lub kauczuku polichloroprenowego. 
 
5.3.6 Przył ącza wodoci ągowe. 
 
Dla budynku zaprojektowano główne przyłącze wodociągowe z rur PEHD - 50mm. 
Działka posiada przyłącze wodociągowe dla zasilania obiektów istniejących (szkoła, hala sportowa). Dla 
zapotrzebowania w wodę budynku zaplecza boisk sportowych zaprojektowano studnię rewizyjną z 
zasileniem z budynku hali sportowej przewodem PE zakończonym zaworem przelotowym odcinającym. 
Studnia rewizyjna jest w trakcie realizacji na podstawie odrębnego opracowania (poza zakresem 
przedmiotowej dokumentacji). Miejsce włączenia przyłącza wskazane zostało na zagospodarowaniu terenu 
rys. nr S-00. 
Zaprojektowano przyłącze wodociągowe bez spoinowe do budynku zaplecza z rury PEHD DN50x3,0 mm 
SDR17 PN10 o dł. ok. 60m. Projektowane przyłącze wodociągowe należy wprowadzić do budynku i 
zakończyć w szafce wodomierzowej wnękowej. 
Przed i za wodomierzem zainstalować należy przelotowe zaworu kulowe odcinające. 
 
Na trasie projektowanego przyłącza występuje uzbrojenie terenu w postaci: 
– sieci kanalizacji sanitarnej 
– sieci kanalizacji deszczowej 
Montaż zaworu wodociągowego głównego, zaworu antyskażeniowego typu typu EA 291 np. firmy Danfoss.  
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i wodomierza skrzydełkowego jednostrumieniowego typu JS-10 DN 50 produkcji PoWoGaz wykonać należy 
zgodnie z projektem wewnętrznej instalacji wodociągowej zamieszczonym w PROJEKCIE 
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 
(obliczenia i dobór wodomierza i zaworu antyskażeniowego zamieszczone są w powyższym projekcie) 
Wodomierz należy zabudować zgodnie z PN-91/M-54910 
Przed wodomierzem zainstalować należy przelotowy zawór kulowy odcinający, a za wodomierzem zawór 
antyskażeniowy i kulowy zawór przelotowy z kurkiem spustowym. 
Całość robót ziemnych na trasie wykonywanego przyłącza należy wykonać ręcznie. 
Roboty ziemne poprzedzić należy właściwym zabezpieczeniem terenu prac oraz prowadzić należy je 
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych tom II instalacje 
sanitarne i przemysłowe rozdział 2 . 
Wykonywany wykop należy odeskować z zastosowaniem rozpór lub wykonać na „rozkop” . 
Dno wykopy należy ręcznie wyprofilować i wykonać podsypkę piaskową o grubości 15 cm pod układany 
przewód . Zasypanie przewodu wodociągowego wykonać: 
- zasypanie warstwą piasku o gr.20 cm , a następnie zasypać ziemią z ukopu. 
Po ułożeniu przewodu wodociągowego i przed jego zasypaniem należy poddać go próbie na szczelność - 
zgodnie z warunkami technicznymi . 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewód poddać płukaniu używając w tym 
celu czystej wody wodociągowej oraz dezynfekcji. 
Po wykonanych pracach należy dokonać odtworzenia utwardzenia terenu oraz odbudowy nawierzchni z 
doprowadzeniem jej do stanu pierwotnego . 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 
a) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń 
b) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy 
c) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
6.2 Badania jako ści robót w czasie budowy 
 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” oraz instrukcjami 
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
 
6.3 Próby szczelno ści przewodu 
 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby 
szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu na żądanie 
inwestora lub użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. Zaleca się 
przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną, jednakże w przypadkach uzasadnionych względami 
techniczno-ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną. 
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane w normie. 
Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące warunki przed  
przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 

• ewentualne wymagania inwestora związane z próbą powinny być jasno określone w projekcie, 
• zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, 
• odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok.300 m w przypadku wykopów o 

ścianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami - wszystkie 
złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 

• odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi 
przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka, 

• wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
• profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach badanego 

odcinka, 
• należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 
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W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków: 
• przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może 

być niższa niż 1°C, 
• napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 
• temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 
• po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w 

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

sprawdzać jego poziom, 
• w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się odbywać 

dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między etapami, 
• po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla 

wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po tym czasie 
należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności trwająca nie dłużej niż 24 
godziny) w odstępach co 30 minut, 

• cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników 
prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z wyjątkiem miejsc 
łączenia odcinków, 

 
Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić: 

• dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do l Mpa Pp = 1,5 pr lecz nie niższe niż l Mpa 
• dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr ponad l Mpa PP = Pr + 0,5 Mpa 

 
Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą. 
Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a przewód 
powinien być opróżniony z wody. 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, 
nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. 
 
6.4 Płukanie i dezynfekcja przewodu 
 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewód poddać płukaniu używając w tym 
celu czystej wody wodociągowej. 
Prędkość przepływu wody wodociągowej w przewodzie powinna umożliwić usunięcie wszystkich 
zanieczyszczeń mechanicznych występujących w przewodzie. 
Woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być poddana badaniom fizykochemicznym i 
bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upoważnionej. 
Jeśli wyniki badań wskazują na potrzebę dezynfekcji przewodu , proces ten powinien być przeprowadzony 
przy użyciu np. Roztworów wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 
godzin ( zalecane stężenie 1 l podchlorynu sodu na 500 l wody). Po tym okresie kontaktu , pozostałość 
podchlorynu w wodzie powinna wynosić ok. 10 mg. Cl2 / dm3 Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu 
wody z przewodu należy ponownie go wypłukać. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 
niniejszej SST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora 
Nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
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 
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Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN,EN-PN) 
 
8.1 Zasady szczegółowe 
 
8.1.1 Odbiory techniczne przewodu 
 
W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. 
Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy kolejnych 
odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. W związku z tym, ich zakres 
obejmuje: 

• sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności 
zastosowanych materiałów, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, 
zasypki, głębokości ułożenia przewodu, odeskowania, 

• sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i 
spadku połączeń, zmian kierunku, 

• sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach 
przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności na ciśnienie. 

• Przeprowadzenie prób szczelności. 
 
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru końcowego, który 
polega na: 

• sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich 
postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia protokołów z 
prób szczelności,płukania i dezynfekcji. 

• sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 
 
Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, 
nadzoru inwestycyjnego i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. 
Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy 
uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami umowy, obmiarem 
robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i 
badań. 
Zgodnie z postanowieniami umowy należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej SST : 

• roboty przygotowawcze, 
• roboty ziemne, 
• roboty montażowe przyłączy wodociągowych 
• kontrola jakości 

Cena wykonania robót obejmuje: 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i 
obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej) 
b) prace geotechniczne wraz z dokumentacją powykonawczą 
c) oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym (drogi kołowe) zgodnie z projektem organizacji 
ruchu, odtworzenia i opłaty za zajęcie pasa drogowego, 
d) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie 
e) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych 
f) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych 
g) dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy 
h) wykonanie określonych w postanowieniach umowy badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót 
i) wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montażu osprzętu; 
j) wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy 
k) uporządkowanie placu budowy po robotach 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

• WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
• BN-74/63- 66-03 Rury polipropylenowe. Wymiary. 
• BN-74/63 66-04 Rury polipropylenowe. Wymagania techniczne. 
• ZN-94/MP/TS-657 Rury polipropylenowe typ l, 2, 3. 
• PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 
• PN-74/B-10733 Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
• PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodów wodociągowych. 
• PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badań. 

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN). 
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l.WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania warstw 
odsączających i drenażu dla zadania: budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu „Orlik 2012”. 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonania 
warstw odsączających i drenażu boisk wraz z odprowadzeniem wód do kanalizacji deszczowej. 
 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: normami oraz określeniami 
podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne". 
 
Sieć kanalizacyjna - układ połączonych przewodów i obiektów inżynierskich, znajdujących się poza 
budynkami z odprowadzeniem ścieków do wylotów kanałów 
deszczowych do odbiorników; 
Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wód opadowych lub ścieków; 
Rura drenarska - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów zbiorczych i odprowadzenia ich do 
odbiornika; 
Studnia chłonna - wykop jamisty lub studzienka z kręgów, przeznaczona do zbierania wody 
powierzchniowej i wchłaniania jej przez podłoże gruntowe. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne". 
 
l.6.Dokumentacja robót 
 
Dokumentację robót stanowią: 
1. projekt budowlano-wykonawczy, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 
1133); 
2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), 
zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 
2072); 
3. dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika 
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29); 
4. aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo 
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami); 
5. protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z badań 
kontrolnych; 
 
2.MATERIAŁY 
Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstw zasypki oraz warstw odsączających jest piasek gruby, 
żwir lub tłuczeń. 
 
2.1. Wymagania dla kruszywa 
Kruszywa do wykonania warstw odsączających powinien spełniać warunek : 
- szczelność; 
- wskaźnik różnoziarnistości ; 
- umożliwiać uzyskanie wskaźnika zagęszczenia Is warstwy odsączającej równego 1,0 wg normalnej próby 
Proctora (PN-88/B-044481) badanego zgodnie z normą BN-77/8931-12; 
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- wskaźnik piaskowy WP>35 nie powinien zawierać zanieczyszczeń obcych i organicznych; 
• piasek powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2; 

 
2.2. Wymagania dla geowłókniny 
Geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy odcinające i odsączające powinny posiadać aprobatę 
techniczną, rekomendację lub deklarację zgodności. 
 
2.3.Rury kanałowe 
rury drenarskie karbowane 92/80mm PP z filtrem z włókna kokosowego wg 
PN-C-89221:1998; 
rury drenarskie karbowane 160/145mm PP z filtrem z włókna kokosowego wg 
PN-C-89221:1998; 
- rury PP 160 klasy S8 kN/m2 
 
2.4. Trójnik 
- Typ 160/92 Średnica 160 mm 
- Kąt 90° 
- Materiał PP 
- Atesty: AT/98-02-0501-01 AT/2003-04-0499 
 
2.5.Rodzaje materiałów stosowanych w studniach chło nnych 
Nie występują – system drenarski podłączony do projektowanego układu przyłączy kanalizacji deszczowej. 
 
2.6.Kręgi betonowe i żelbetowe 
Zastosowano studnie gotowe prefabrykowane wg projektu 
 
3.SPRZĘT 
 
3.1.Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -0 „Wymagania ogólne"; 
 
3.2.Sprzęt i narz ędzia do wykonywania. 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- równiarek; 
- walców statycznych; 
- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych; 
Wykonawca przystępujący do wykonania drenażu powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
-żurawi budowlanych samochodowych; 
- koparek; 
- koparek chwytakowych; 
- spycharek kołowych; 
- sprzętu do zagęszczania gruntu; 
 
3.3.Sprzęt 
Studnie mogą być wykonane częściowo ręcznie i częściowo mechanicznie. 
Wykonawca powinien dysponować następującym, sprawnym technicznie, sprzętem dowolnego typu, pod 
warunkiem zaakceptowania go przez Inspektora Nadzoru: 
- koparką do mechanicznego wykonania wykopu pod studnię, 
- żurawiem samochodowym o udźwigu do 4 t, do ustawiania kręgów studni w gotowym wykopie, 
- innym, jak: kołowrotem do wyciągania gruntu ze studni wykonywanej metodą studniarską, ubijakami 
ręcznymi, sprzętem do transportu kręgów i materiałów filtracyjnych, itp. 
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4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
 
4.1.Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne". 
 
4.2. Warunki dostawy 
Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzić z jednego źródła. 
Pochodzenie kruszywa i jego jakość - określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez 
producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca powinien: 
- dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji jakości całej zamawianej ilości kruszywa; 
- dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robót; 
- zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i niepełnych oraz specjalnych, wykonanych 
przez producenta; 
- zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla każdej, jednorazowo wysyłanej ilości 
kruszywa, zawierającej następujące dane: 
1. nazwę i adres producenta; 
2. datę i numer kolejnych badań; 
3. oznaczenie wg PN-B-06712; 
4. ilość kruszywa; 
5. pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badań; 
 
4.3. Transport 
Kruszywo należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, 
rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. 
innych klas, gatunków itp.). W/w zasad należy przestrzegać przy załadunku i 
wyładunku. 
 
4.4.Składowanie kruszywa 
Jeśli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane bezpośrednio po 
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien 
zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. 
Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 
4.5.Składowanie geowłókniny 
Geowłókniny przeznaczone na warstwy odsączające lub odcinające należy przechowywać w opakowaniach 
w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych. 
 
4.6.Rury PP 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w 
wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą 
zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury 
ładowane są teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed 
rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne". 
Z uwagi na specyficzne właściwości rur PP należy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe 
wymagania: 
- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 
- przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy cz ym powinna być 
zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość 
tworzywa, 
- na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o 
szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur, 
- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, 
- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod 
łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 
- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 
- przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 m. 
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Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla 
rur z PP 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Ogólne warunki wykonania Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonana instalacja systemu odwadniającego boisko. 
 
5.2.Przygotowanie podło ża 
 
Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. 
Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. Punkty na 
osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. Kołków osiowych z gwoździami. Kołki 
osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 
punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi 
podczas prowadzenia robót. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające 
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające należy 
kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
Przed przystąpieniem do budowy odwodnienia należy udrożnić istniejącą instalację odprowadzającą 
kanalizacji deszczowej, do których przewidziano podłączenie projektowanych kanałów. 
Warstwa odsączająca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie jej zgodnie z 
dokumentacją projektową z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
 
5.3. Wbudowanie i zag ęszczenie kruszywa 
 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jego zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. W miejscach, w 
których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o 
odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy 
przystąpić do jej zagęszczania. 
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpocząć od krawędzi stopniowo przesuwać pasami 
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym 
spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi 
się, w kierunku jej górnej krawędzi. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny 
być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż 
do otrzymania równej powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczana płytami 
wibracyjnymi wg normy próby Proctora. Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą, uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczania wg normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć 
na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy. 
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność kruszywa 
podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej 
wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 
osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od 
wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
 
5.4.Roboty monta żowe 
 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót. 
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy kanału 
od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i głębokości posadowienia powinny 
być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- Instalacje Sanitarne                                                                                   str. 44 

 
 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-BUDOWLANE  "AQWA" S.C. ul. Królowej Jadwigi 1,48 - 100 Głubczyce,tel. 077 485 21 79 ,0 500 253 296 
PRACOWNIA   PROJEKTOWA  „ 4D WOJCIECH  ŚNIEŻEK ”,  44-100 Gliwice,   ul. Gorzołki 17/9,     tel./fax (032) 74 74 826,     tel. 793 382 109 

 
 

5.4.1.Ogólne warunki układania kanałów 
 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.3. można przystąpić do wykonania robót 
montażowych. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów 
w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku 
co najmniej 30 m. 
Przewody kanalizacji deszczowej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Rury do 
budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz 
sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Do wykopu należy opuścić 
ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury należy 
układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. 
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 
Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego 
uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić (przez obsypanie ziemią po środku długości 
rury) i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania 
uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą ław 
celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ±20 mm dla rur PVC. 
Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ±1 cm. 
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć 
przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio 
dopasowaną pokrywą. Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy 
rury zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po 
ewentualnym zalaniu. 
 
5.4.2.Kanał z rur PP 
 
Rury PP można układać przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy u kładaniu pojedynczych rur na 
dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy: 
- wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 
- wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna być 
uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury, z wyłączeniem odcinków połączenia rur. 
Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi 
podkładami pod odcinkiem wciskowym. 
- Rury z PP należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych 
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu 
prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z PP, wykonując 
odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: 
- przycinanie rur, 
- ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod kątem 
15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by ć takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była 
nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym 
zaznaczyć głębokość złącza. 
Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie 
wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do 
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy 
średnicach powyżej 90 mm używać należy wciskarek. 
Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy 
wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 
Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia 
przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 
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5.5. Rozkładanie geowłókniny 
 
Warstwę geowłókniny należy rozkładać zgodnie z Dokumentacją Projektową. W czasie rozkładania 
geowłókniny należy spełnić wymagania określone w ST lub producenta. 
 
5.6.Zabezpieczenie powierzchni geowłókniny 
 
Po powierzchni warstwy odcinającej lub odsączającej wykonanej z geowłókniny nie może odbywać się ruch 
jakichkolwiek pojazdów. 
 
5.7. Utrzymanie warstwy ods ączającej 
 
Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. 
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej 
warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę 
robót. 
 
5.8.Przygotowanie podło ża pod studnie 
 
Studnie nie występują – odprowadzenie do kanalizacji deszczowej 
 
5.9.Roboty monta żowe drena żu 
 
Spadki i głębokości posadowienia rurociągu powinny spełniać warunki dokumentacji projektowej. Zmiany 
dopuszcza się wyłącznie na zgoda Inspektora Nadzoru. 
 
5.10. Udro żnienie istniej ącej kanalizacji 
 
Przed podłączeniem kanałów do istniejących ciągów kanalizacyjnych należy je udrożnić przez 
oczyszczenie. 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI 
 
6.1. Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" 
 
6.2.Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu w celu akceptacji materiałów. 
 
6.3.Kontrola kruszywa 
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości kruszywa dostarczonego przez producenta i jego zgodności 
z wymaganiami ST na podstawie: 
- rezultatów badań pełnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku i przy każdej zmianie 
położenia złoża na każde życzenie Inspektora Nadzoru; 
- rezultatów badań niepełnych wykonanych przez producenta dla każdej partii kruszywa; 
- rezultatów badań specjalnych wykonanych przez producenta na żądanie 
Wykonawcy dotyczących reaktywności alkalicznej; 
- atestu (zaświadczenia o jakości); 
- oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy kruszywa; 
- dodatkowych badań laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez 
Inspektora Nadzoru wątpliwości co do jakości kruszywa. 
 
6.4.Badania w czasie robót 
 
6.4.1.Badania w czasie robót - warstwa 
- szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej. 
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Nierówności podłużne należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z BN-68/8931-04 i nie mogą przekraczać 
2cm; 
- spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Różnice między rzędnymi 
wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać – l cm i -2cm; 
- oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż +/-5cm; 
- grubość warstwy wg rysunków z tolerancją±1 cm; 
- wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od 
1; 
 
6.4.2.Badania w czasie robót - geowłóknina 
 
W czasie układania warstwy odcinającej i odsączającej z geowłókniny należy kontrolować: 
- zgodność oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geowłókniny z określonym w dokumentacji projektowej; 
- równość warstwy; 
- wielkość zakładu przyległych pasm i sposób łączenia; 
- zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej; 
Ponadto należy sprawdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny (rozerwanie, 
przebicie). 
 
6.5.Kontrola wst ępna przed wykonaniem studni chłonnej 
Studnie nie występują – odprowadzenie do kanalizacji deszczowej 
 
7.0BMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2.Zasady obmiarowania 
Jednostką obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsączającej i warstwy zasypowej. 
Jednostką obmiarowa drenażu jest 1 metr (m) rury, dla każdego typu, średnicy. Jednostką obmiarowa 
studni chłonnej jest - szt. (sztuka) określonego wymiaru. Obmiar polega na określeniu liczby sztuk 
całkowicie wykonanych studni chłonnych. 
 
8.0DBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" Roboty uznaje się za zgodne z 
dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
8.2,Odbiór cz ęściowy 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 
dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN- 86/B-02480 
[1]; wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia i ochrony 
podłoża gruntowego wg PN-81/B-03020 [2]; poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe 
wahania poziomów; stopień agresywności środowiska gruntowowodnego; uziarnienia warstw 
wodonośnych; stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków 
wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, a 
także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie; 
- Dziennik Budowy; 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
- dane określające objętość wód deszczowych, które mogą przenikać w grunt, stwierdzenie konieczności 
przeprowadzenia badań szczelności odbieranego przewodu na eksfiltrację, dane określające dopuszczalną 
objętość wód infiltracyjnych. 
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8.2.1. Zakres 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
-sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą 
gruntową i z opadów atmosferycznych, 
- przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podłoża, stopień agresywności, 
wilgotności), 
- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
- zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 
- podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułożenia, 
-jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami Mprzedmiotowymi; 
- ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym; 
- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów; 
- szczelności przewodów i studzienek, 
- materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 
- izolacji przewodów i studzienek. 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych 
materiałów, prawidłowości montażu, szczelności. 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość między 
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do 
Dziennika Budowy. 
 
8.3.0dbiór techniczny ko ńcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumenty jak przy odbiorze częściowym; 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 
- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu; 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 
- inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną 
jednostkę geodezyjną. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej; 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 
- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia; 
- protokoły badań szczelności całego przewodu. 
 
9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
9.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -0 „Wymagania 
ogólne". 
 
9.2.Zasady rozliczenia i płatno ści 
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane systemu odwadniającego boisko będzie 
dokonana według następującego sposobu: 
Wynagrodzenie będzie uwzględniać wszystkie czynności, i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym; Kwota jednostkowa uwzględniają również 
przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i 
towarzyszących takich jak np. bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie 
zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i 
likwidacja stanowisk roboczych i placu. W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej 
lub innych zasad rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo 
ustalone w Umowie. 
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10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.Normy i Rozporz ądzenia 

• PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  
• PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych  
• PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie  
• PN-76/B-06714/04 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gęstości pozornej na próbkach o 

kształcie regularnym. Wymagania dotyczące specjalnych kształtek, łączników i elementów 
zamiennych. 

• PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  
• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  
• PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
 
10.2.Inne dokumenty 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki 
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r. 
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku 
winylu i polietylenu. 


