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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień: 
45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45222110-3 Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów 
45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

  

 
 
 

Obiekt: Zbiornik podziemny na wodę do celów zewnętrznego gaszenia pożaru wraz ze stanowiskiem 
czerpania wody. 
Adres budowy: Miejscowość: Stare Lubiejewo ul. Łomżyńska 11 07-300,  
woj.: mazowieckie, powiat: ostrowski, gmina: Ostrów Mazowiecka gm., obręb: Stare Lubiejewo, dz nr. ewid. 
254/1, 252/1, 255/2  

Rodzaj robót: Roboty budowlane.  
Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o. o. ul. B. Prusa 66, 07-300 Ostrów 
Mazowiecka 
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STWiORB 

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są ogólne i szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z realizacją w/w inwestycji.  
1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
W zakres robót towarzyszących i tymczasowych wchodzą: 
• roboty pomiarowe, wytyczenie i obsługa geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza obiektów podlegających zakryciu, 
• kształtowanie terenu  
• ochrona znaków geodezyjnych, 
• zabezpieczenie wykopów przy realizacji robót. 
• odwodnienie terenu budowy, wykonanie tymczasowych rowków, przewodów odwadniających. 
1.3. Informacje o terenie budowy 
Miejscowość: Stare Lubiejewo ul. Łomżyńska 11 07-300, woj.: mazowieckie, powiat: ostrowski, gmina: Ostrów 
Mazowiecka gm., obręb: Stare Lubiejewo, dz nr. ewid. 254/1, 252/1, 255/2 
1.4. Organizacja robót budowlanych 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie na wykonanie robót 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaże oznaczone na planie instalacje i 
urządzenia naziemne i podziemne oraz lokalizację i współrzędne punktów głównych – reperów, a także dostęp do wody, 
energii elektrycznej i sposób odprowadzenia wód opadowych oraz ścieków sanitarnych. 
W ramach przekazania terenu Zamawiający dostarczy również: 
• dziennik budowy, 
• dokumentację projektową wraz ze specyfikacjami technicznymi 
• księgi obmiarów 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia 
użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych 
znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny 
koszt. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest obowiązany, w oparciu o opracowanie stanowiące załącznik 
dokumentacji projektowej „Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę 
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z nadzorem, 
przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonej ilości tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową. 
Wykonawca ustali z Zamawiającym lokalizację bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji z doprowadzeniem wody i 
energii. W obrębie zaplecza budowy wykonawca jest zobowiązany przewidzieć urządzenie i utrzymanie pomieszczenia -
biura zarządzającego realizacją umowy. 
1.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę 
własności publicznej i prywatnej. 
Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. lub znaki geodezyjne powinny być 
szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego przy przekazywaniu 
placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca jest obowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed 
uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli 
zostaną przypadkowo uszkodzone w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na 
planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 
1.6. Ochrona środowiska 
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu 
ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie 
zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia 
czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 
1.7. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności ma zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót związanych z powyższą inwestycją oraz środki 
techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom podano w Informacji Dotyczącej Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia stanowiącej osobne opracowanie. 
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Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a 
także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu 
budowy. 
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz”, na 
podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" sporządzoną przez projektanta. „Plan bioz” należy 
opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), 
uwzględniając również wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.Nr 47, poz. 401) oraz Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 
U. Nr 169, poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel Wykonawcy. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w cenie umowy. 
1.8. Ogrodzenie placu budowy 
Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia inspektorowi nadzoru lub Zamawiającemu projektu 
zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy, ogrodzenia oraz uzyskania 
jego akceptacji. Na terenie budowy Wykonawca zapewni porządek i będzie go 
utrzymywał w czystości. 
1.9. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu i uzgodni z inspektorem nadzoru sposób wykorzystania i zabezpieczenia w 
trakcie realizacji inwestycji tymczasowej drogi dojazdowej do terenu budowy. Droga ta po zakończeniu budowy musi 
zostać przywrócona przez Wykonawcę na własny koszt do stanu pierwotnego. 
1.10. Podstawowe określenia i pojęcia 
1.10.1. Podstawowe określenia w ST 
Zgodnie z definicjami określonymi w Załączniku III do dyrektywy Unii 
Europejskiej poszczególne pojęcia związane ze specyfikacjami mają następujące znaczenie: 
„specyfikacje techniczne” - oznaczają całość wszystkich wymagań technicznych, w szczególności zawartych w 
dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy roboty budowlanej, materiału, produktu lub dostawy, 
pozwalające obiektywnie scharakteryzować roboty budowlane, materiał, produkt lub dostawę, opisane w taki sposób, 
aby spełniły cel, wyznaczony przez zamawiającego. Specyfikacje techniczne obejmują poziom jakości, wykonania, 
bezpieczeństwa lub rozmiarów, uwzględniając wymagania 
stawiane materiałowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakości, terminologii, symboli, testowania i jego metod, 
opakowania, nazewnictwa i oznakowania. 
Zawierają one także reguły związane z koncepcją i obliczaniem kosztów robót budowlanych, warunków badania, kontroli 
i przyjmowania robót budowlanych, jak też technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze 
technicznym, o jakich zamawiający może postanowić, drogą przepisów ogólnych 
lub szczegółowych, co się tyczy robót budowlanych zakończonych i odnośnie materiałów i elementów tworzących te 
roboty; 
„normy” oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i 
ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest obowiązkowe; 
„normy europejskie” oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 
Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" 
zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji; 
„europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do użycia, dokonaną 
w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz 
określonych warunków jego zastosowania i użycia; 
„istotne wymagania” oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
zdrowia aspektów pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane; 
„normatyw techniczny” oznacza wytyczne wynikające z normy lub ogólnie obowiązujących przepisów techniczno-
budowlanych. Inne określenia podstawowe występujące w specyfikacjach wyszczególniono 
poniżej: 
aprobata techniczna - stwierdzenie przydatności materiałów i wyrobów do stosowania w określonym rodzaju 
budownictwa, 
beton chudy - beton zwykły cementowy o zawartości cementu poniżej 150 kg/m3 betonu, 
beton konstrukcyjny - beton którego wytrzymałość jest niezmienna pomimo upływu czasu zachowuje stałość objętości, 
trwałości i wytrzymałości, 
budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: mosty, przepusty 
techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, konstrukcje oporowe i inne, 
certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i 
proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, 
deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego 
wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, 
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dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których 
jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, 
przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane -
patrz też Rozdziały 2 i 3 niniejszej publikacji), 
dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, 
dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
droga tymczasowa - droga wykonana na czas trwania budowy i przewidziana do likwidacji po zakończeniu robót, 
dziennik budowy - dziennik wydany przez organ wydający pozwolenie na budowę będący urzędową dokumentacją 
przebiegu robót i zdarzeń jakie miały miejsce w czasie prowadzenia robót, 
geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – zespół czynności zmierzających do określenia 
przydatności gruntów na potrzeby 
budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium. 
grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. 
zm.). Patrz niżej: hasło Wspólny Słownik Zamówień (CPV). 
inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową 
oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza 
nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i 
odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 
kierownik budowy - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane wyznaczona do kierowania robotami 
budowlanymi, upoważniona do reprezentowania interesu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy o wykonanie robót 
budowlanych, 
materiały - materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, 
posiadające aprobatę techniczną lub potwierdzenie ich przydatności do stosowania w budownictwie, 
obiekt budowlany - budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej 
architektury, 
obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany 
parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem, 
odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót z dopuszczalną tolerancją, a w przypadku braku określenia 
granic tolerancji, zgodność z tolerancją przyjmowaną zwyczajowo, 
 plantowanie terenu - wyrównywanie terenu do zadanych projektem rzędnych przez ścięcie wypukłości i zasypanie 
wgłębień, 
projektant - osoba prawna lub fizyczna posiadająca przewidziane prawem uprawnienia budowlane, będąca autorem 
dokumentacji projektowej, 
przedmiar robót - wyliczenie wielkości zaprojektowanych robót i ich zestawienie w kolejności przewidywanego 
wykonywania z podaniem ilości w obowiązujących jednostkach miar, 
przekopy - wykopy podłużne otwarte dla linii kolejowych, dróg kołowych, kolektorów i melioracyjnych oraz rowów, 
rejestr obmiarów - książka przeznaczona do wpisywania przez Wykonawcę szczegółowych obmiarów wykonanych 
robót potwierdzonych odpowiednimi wyliczeniami, szkicami i dodatkowymi załącznikami oraz akceptacją inspektora 
nadzoru inwestorskiego, 
roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego, 
roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i 
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót, 
rysunki - część dokumentacji projektowej wskazująca w sposób graficzny lokalizację, konstrukcję, charakterystykę i 
wymiary budowli będącej przedmiotem robót,, 
 teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy, 
ukopy - miejsca poboru ziemi, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypu lub wykonania zasypki, sam 
zaś ukop pozostaje bezużyteczny, 
urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość 
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
właściwy organ - organ nadzoru budowlanego, organ specjalistycznego nadzoru budowlanego lub inny organ kontrolny 
administracji państwowej, 
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym na 
potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 
wszystkichkrajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do 
określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających Członkowskich ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 
r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji 
Polski do UE, tzn. od l maja 2004 r. (szczegółowe omówienie słownika podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3). 
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wykopy - doły szeroko i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji podziemnych oraz 
miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałdziemnych, 
 wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w 
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową; wyrób posiadający aprobatę techniczną wytworzony w celu stosowania w 
budownictwie, 
zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona postanowieniach istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie 
(zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach); 
żelbet - beton zbrojony prętami stalowymi zwiększającymi jego wytrzymałość. 
1.10.2. Pojęcia stosowane w ST 
Ilekroć w niniejszych ST jest mowa o: 
• wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie robót, 
• zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego wykonawcy zamówienie. 
Do obowiązków zamawiającego należy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej wraz z 
pozwoleniem na budowę oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 
W przypadkach, gdy w ST uznano za konieczne przeprowadzenia komisyjnej kontroli celem stwierdzenia, sprawdzenia 
lub zbadania wykonanych robót, czynności tej dokonuje komisja, jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej. W 
skład komisji wchodzą: przedstawiciele inwestora i inspektor nadzoru, kierownik budowy i robót oraz stosownie do 
potrzeb nadzór autorski. Wyniki kontroli, sprawdzenia i stwierdzenia, powinny być wpisane do odpowiedniego dziennika 
budowy (dziennika robót). 
W przypadkach, gdy w ST mniejszej wagi jest mowa o kontroli, próbie, stwierdzeniu, sprawdzeniu lub zbadaniu jakości 
materiałów, sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego albo wykonanych robót bez dodatkowych wyjaśnień, odbiór 
może być dokonany przez kierownika robót lub kierownika budowy. Gdy osoba dokonująca odbioru uzna to za 
konieczne, może zażądać zwołania komisji. 
Jeżeli w ST stwierdzono konieczność dokonania kontroli, sprawdzania lub zbadania jakości materiałów, elementów, 
sprzętu albo dokonania prób, powinny być one przeprowadzone w sposób określony w ST oraz zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi w tym zakresie normami państwowymi i przepisami. W razie 
braku norm lub przepisów kontrola może być dokonana w sposób określony w świadectwach dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie nowych materiałów, elementów lub konstrukcji budowlanych, a w przypadku ich braku w 
instrukcjach producenta. 
Czynności powyższe, jak również usunięcie stwierdzonych wad i usterek, powinny być potwierdzone, odpowiednimi 
protokółami i wpisami do dziennika budowy. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych 
umożliwiających spełnienie wymagań podstawowych określonych w art.5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone 
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz spełniające wymagania określone w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych 
2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania i kontroli 
jakości materiałów i wyrobów 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy zgodnie z warunkami 
określonymi przez producenta lub w szczegółowych specyfikacjach technicznych  
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane 
lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy – Prawo 
budowlane oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazywania informacji o przewidywanym 
użyciu materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub 
certyfikatach zgodności. 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora 
nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z palcu budowy. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie materiałów i elementów 
budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i 
autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym 
podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał, element budowy lub 
urządzenie, nie może być ponownie zamieniony bez jego zgody. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. 
Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych 
rodzajów robót. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i 
jakość transportowanych materiałów. 
4.1. Transport poziomy 
Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, które nie spowodują uszkodzeń przewożonych 
materiałów i elementów ( szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. 
4.2. Transport pionowy 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych; 
przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Wybór środków transportu pionowego (dźwigi, żurawie i inne) wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót na 
terenie czynnych zakładów. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, 
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać 
tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim 
wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu 
realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w 
przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego 
koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. 
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych 
punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich 
koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji 
zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
Niniejsze opracowanie obejmuje obszar działek o nr ewid.: 75, 77, 78/2, 78/3, 79, 80, 81, obręb 0014 Suchodoły, w 
zakresie: projektu zagospodarowania terenu, budowa hali przyjęcia odpadów wraz z przeniesieniem sortowni mobilnej i 
kontenerowego zaplecza socjalnego, w tym: budowa budynku hali przyjęcia odpadów, budowa zbiornika podziemnego 
kanalizacji technologicznej, budowa zbiornika podziemnego na wody opadowe, budowa płyty fundamentowej pod 
przenoszoną mobilną linią sortowniczą odpadów, budowa kanału zsypowego przy przenoszonej, mobilnej linii 
sortowniczej odpadów, montaż przenoszonej mobilnej linii sortowniczej odpadów i kontenerowego zaplecza socjalnego, 
wraz z drogami, placami i infrastrukturą zewnętrzną, we Frankach, gm. Krośniewice. 
W ramach infrastruktury zewnętrznej zaprojektowano budowę kanalizacji technologicznej odcieków, instalacji 
sanitarnych zewnętrznych, instalację wodociągową - wody do celów bytowych, instalację wodociągową zasilającą 
wewnętrzne hydranty przeciwpożarowe w hali przyjęcia odpadów, instalację kanalizacji deszczowej, instalacji 
elektroenergetycznej zasilającej, oświetleniowej, monitoringu wizyjnego. 
W ramach dróg i placów zaprojektowano place utwardzone manewrowe przy projektowanej lokalizacji sortowni mobilnej 
oraz hali przyjęcia odpadów, plac utwardzony tymczasowego magazynowania odpadów, drogę pożarową wraz z 
miejscem do zawracania. 
Zaprojektowano także wykonanie nasadzeń zastępczych oraz wykonanie pasa zieleni izolacyjnej. 

5.2. Charakterystyka terenu budowy 
Planowane do realizacji przedsięwzięcie polegające na budowie zbiornika na wodę do celów zewnętrznego gaszenia 
pożaru, wraz z infrastrukturą zewnętrzną i usunięciem kolizji z instalacjami podziemnymi, realizowane będzie na 
obszarze miejscowości: Stare Lubiejewo ul. Łomżyńska 11 07-300, woj.: mazowieckie, powiat: ostrowski, gmina: Ostrów 
Mazowiecka gm., obręb: Stare Lubiejewo, dz nr. ewid. 254/1, 252/1, 255/2. 
 
5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem 
budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót w szczególności: 
a) utrzyma warunki bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność 
ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 
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nieupoważnionych, 
b) fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
inwestorem przez umieszczenie w miejscu uzgodnionym z inwestorem tablic informacyjnych, tablice te będą 
utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót, 
c) w czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające teren budowy tj.: ogrodzenie terenu budowy, zabezpieczenie ścian wykopów, zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem istniejących sieci uzbrojenia podziemnego, zabezpieczenie istniejących nawierzchni dojść i chodników, 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych, 
d) Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności /w dzień i w nocy/ tych urządzeń i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, e) Wykonawca podejmie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów 
prowadzących do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego 
podwykonawców i dostawców. 
5.4. Organizacja robót 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, Wykonawca jest 
zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących 
dokumentów: 
a) projekt organizacji robót, 
b) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
d) program zapewnienia jakości. 
Projekt organizacji robót 
Z uwagi na warunki realizacji inwestycji przy prowadzonej równolegle eksploatacji istniejących kwater składowiska, 
powiązanie systemu odprowadzenia wód opadowych z części istniejącej i projektowanej Wykonawca opracuje lub 
zapewni opracowanie projektu organizacji robót. 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych 
do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i 
organizacyjne zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. 
Projekt organizacji robót powinien zawierać: 
• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
• projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
Projekt organizacji robót powinien w szczególności zawierać: 
• charakterystykę robót oraz ich zasadnicze parametry, 
• projekt zagospodarowania placu budowy, 
• szczegółowe zestawienie ilości robót, 
• szczegółowe rozwiązanie metod i systemów wykonywania robót, z uwzględnieniem niezbędnych urządzeń 
pomocniczych, 
• harmonogramy wykonania robót w ujęciu rzeczowym i finansowym lub operacyjną sieć powiązań wykonawczych, 
• inne opracowania niezbędne do prawidłowej organizacji i zapewnienia jakości danego rodzaju robót. 
W przypadku, gdy pewne rodzaje robót ze względu na zachodzące warunki lub charakter tych robót nie mają być objęte 
projektem organizacji robót, okoliczność ta powinna być uzgodniona z zainteresowanymi wykonawcami robót. 
Pominięte roboty powinny być ujęte w uzupełniającym projekcie roboczym, przygotowanym przed rozpoczęciem tych 
robót. 
Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania robót w projekcie organizacji należy uwzględnić: 
• warunki równoczesnego wykonania dwóch, lub kilku rodzajów robót na odcinkach przylegających do siebie, tak aby nie 
kolidowało to z równocześnie wykonanymi robotami innych rodzajów 
• potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonaniu robót, przy 
których bezpieczeństwo pracowników lub innych osób mogłoby być zagrożone. 
W projektach organizacji robót specjalistycznych, projekty organizacji robót mogą zawierać uzupełniające wymagania 
wynikające ze specyfiki tych robót. 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji 
projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 
montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie 
robót w terminie określonym w umowie. 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 
Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w 
zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z 
wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. – punkt 1.8 niniejszej specyfikacji. 
Program zapewnienia jakości. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakości i uzyska 
jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. 
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Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
część ogólną opisującą: 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub wytypowanego do 
wykonania badań zleconych przez wykonawcę), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
• ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją umowy; 
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 do magazynowania i załadunku materiałów. 
• sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie transportu i 
przechowywania na budowie • sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
• wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, • sposób postępowania z materiałami i 
robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 
W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania programu i planu 
zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu 
5.5. Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątniecie 
terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z programem 
zapewnienia jakości omówionym w p. 5.4. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie 
wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, 
o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki 
dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych 
przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego specyfikacjach szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, 
do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdyniedociągnięcia w pracy laboratorium 
wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
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Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu 
przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, również przez niego zaaprobowanych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Dla celów kontroli 
jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc. 
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym specyfikacjami szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów u 
źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebna pomoc w tych czynnościach 
6.5. Dokumentacja budowy 
Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy – Prawo budowlane. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, 
przechowywania jej i udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 
• pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
• dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu – także dziennik montażu, 
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
• operaty geodezyjne, 
• książkę obmiarów robót, 
• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, 
• protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym 
miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis będzie opatrzony datą i podpisem osoby 
dokonującej wpisu. Zapisy będą czytelne, dokonane w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktyczne postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarach Robót i wpisuje do 
Księgi Obmiaru. 
Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty 
dopuszczające materiały do wbudowania będą gromadzone i będą stanowiły załączniki do odbioru robót. 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 
• protokół przekazania terenu, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 
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. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
 przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonani robót podstawowych: w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz 
wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział 
wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru 
robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w 
publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje 
przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. 
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Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robót będzie 
określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i 
zakresie obmierzanych robót. 
Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania 
wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, 
modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub 
opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych 
pozycji pisemnego przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. 
Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawane w [m]. 
Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla kreślonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], 
powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu 
długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. 
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie przez cały okres 
trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji inspektora 
nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego realizacją umowy. 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiarów 
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występującej dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki 
obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. Rodzaje odbiorów 
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót zanikających lub ulegających 
zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto występują 
następujące odbiory: instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbiorów robót może 
określać umowa o roboty budowlane. 
8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub 
zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym 
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 
8.3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 
W zależności od wymagań Inwestora mogą odbywać się odbiory częściowe i etapowe. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np.: stan zerowy, stan surowy zamknięty i 
in.). Większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na części, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem 
odbioru. 
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. Podział budowy 
na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. 
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym 
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 
8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót 
budowlanych. W specyfikacji technicznej należy podać główne czynności, które ma przedsięwziąć Wykonawca. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy - 
sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych, a także z 
wynikami odbiorów przewodów kominowych, instalacji, urządzeń technicznych i technologicznych. 
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W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
może ona przerwać swoje zynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, 
że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i 
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• Projekty Budowlane poszczególnych elementów robót, 
• Specyfikacje Techniczne, 
• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robótzanikających i ulegających zakryciu - 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów, 
• inwentaryzację powykonawczą, 
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
8.5. Odbiór po okresie rękojmi 
Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. 
Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
• umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
• protokołu odbioru końcowego obiektu, 
• dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu (jeżeli były zgłoszone 
wady), 
• dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, 
• innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 
8.6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz 
ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
8.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umożliwiającej 
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie na 
budowę, wchodzą m.in.: 
pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, 
przedmiar robót, pozwolenie na użytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy, 
dziennik montażu (rozbiórki) - jeżeli był prowadzony, 
protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
wyniki badań, prób i sprawdzeń, 
geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne 
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora 
nadzoru inwestorskiego, 
rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np.: przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 
oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, oświadczenie kierownika 
budowy o: 
• zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz 
przepisami, 
• doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej 
nieruchomości, budynku lub lokalu, 
• o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od 
ich odpowiedniego zagospodarowania, 
aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" dla materiałów i urządzeń, 
ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
karty gwarancyjne urządzeń technicznych, instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba, operat 
zabezpieczenia przeciwpożarowego. 
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, ekspertyz oraz 
innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji powykonawczej.Ramowy zakres instrukcji 
obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 
 Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu) 
Spis treści 
Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail 
Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy 
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Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu 
Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia 
Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania z eksploatacji 
Instrukcje postępowania awaryjnego 
Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami części 
zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości 
urządzeń 
Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane 
jest odrębne opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. Założenia do takiej instrukcji powinny być podane 
w projekcie technologicznym. 
8.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty: 
oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania - 
z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne projekty 
specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i 
inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z umowy i ewentualnie 
uzupełniające lub zamienne), 
ewentualne recepty i ustalenia technologiczne, 
dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały), 
wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i 
ewentualnym Programem zapewnienia jakości, 
protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia 
jakości, 
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie instalacji podziemnych, oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji, 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Rozliczanie robót podstawowych będzie dokonane w systemie ryczałtowym. Zasady płatności za wykonane roboty 
zostaną określone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie robót. Cena za roboty tymczasowe np. 
odwodnienia wykopów, zabezpieczenie wykopów i in., a także prace towarzyszące, np. prace geodezyjne, organizacja 
ruchu i in. będzie wliczona w cenę robót podstawowych. 
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności wystawionych przez wykonawcę i 
akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo". Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty 
będą określone w umowie. 
10. PRZEPISY, INSTRUKCJE 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003r). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. 
Nr 108 poz. 953). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072). 
Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa, Warszawa 1994. 
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i 
polietylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. ARKADY, 1987. 
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20.12.1996 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. z 
1997 r. nr 21, poz.111). 
Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w gospodarce 
komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. – Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, 
Grzewczej. Gazowej i Klimatyzacji,Warszawa 1994. 
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych polietylenu – KWH PIPE. 
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 49 z dnia 21 maja 2001 r., poz. 508). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,poz. 881). 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497). 
BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
ISO 4435:1991 –Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach odwadniających i 
kanalizacyjnych. 
PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyznaczanie wytrzymałości na dynamiczne przebicie (metoda 
spadającego stożka). 
PN-EN 963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Pobieranie próbek laboratoryjnych i przygotowanie próbek do badań. 
PN-EN 964-1:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie grubości przy określonych naciskach. Warstwy 
pojedyncze. 
PN-EN 965:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie masy powierzchniowej. 
PN-EN 12224:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyznaczanie odporności na warunki klimatyczne. 
PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia - Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich próbek. 
PN-ISO 10319:1996/Ap1:1998 Geotekstylia - Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich próbek. 
PN-EN ISO 11058:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyznaczanie zdolności przepływu wody w kierunku 
prostopadłym do powierzchni materiału, bez obciążenia. 
PN-EN ISO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Badanie na przebicie statyczne (metoda CBR). 
PN-EN ISO 12956:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyznaczanie charakterystycznych wymiarów porów. 
PN-EN ISO 12958:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyznaczanie zdolności przepływu wody w płaszczyźnie 
wyrobu. 
PN-90/B-14501 – Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-86/B-06712 – Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-90/B-14501 – Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-86/B-06712 – Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-88/B-06250 – Beton zwykły. 
PN-B-11113 – Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-68/B-06050 – Roboty ziemne budowlane. 
 Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez 
inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy na wykonanie robót budowlanych, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona 
w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić inspektora 
nadzoru, który dokona na podstawie stosownych uzgodnień z projektantem odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze 
od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
będą wpływać negatywnie na jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
ROBOTY ZIEMNE  
1.WSTĘP 
Przedmiot   
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych związanych z wykonaniem wykopów  pod obiekty budowlane. . 
Zakres stosowania   
Szczegółowa specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót ziemnych. 
Zakres robót objętych  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wykopów 
pod obiekty budowlane. 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych. 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 
metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2.MATERIAŁY 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji 
projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
 -Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, póz. 2016; z późniejszymi 
zmianami), 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, póz. 881), 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z późniejszymi 
zmianami). 
3.SPRZĘT 
Roboty ziemne  mogą być wykonywane  ręcznie  lub  mechanicznie przy pomocy dowolnego sprzętu przeznaczonego do 
wykonywania zamierzonych robót. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 
4.TRANSPORT  
Grunt z wykopów może  być przewożony dowolnymi środkami transportu dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych 
robót. Urobek należy równomiernie rozwieść na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca 
będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 
technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w 
projekcie. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym 
Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze 
ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektor 
na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: 
- opinii   Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót   oraz wprowadzenia ewentualnych zmian 
konstrukcyjnych, 
-skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od pierwotnego. 
Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem podszybia pod windę fundamentów i ścian fundamentowych pod 
łącznik, schody zewnętrzne i pochylnie dla niepełnosprawnych, powinno być wykonane przygotowanie terenu pod 
budowę.  
Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z: 
- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 
- wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, 
- niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu, 
Zasady wykonywania wykopów 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na obszarze 
prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych 
(Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami). 
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu 
posadowienia. Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być 
usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
Ściany wykopów należy tak kształtować aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową praktyką 
inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. 
Wykopy nieobudowane 
Wykopy nieobudowane można wykonywać do głębokości 4,00 m od poziomu terenu otaczającego wykop. 
Jeżeli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych 
nachyleń skarp: 
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, 
- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25, 
- w gruntach niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1,5, 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu 
powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych, 
 naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z zachowaniem 
bezpiecznych nachyleń. 
Odwodnienie wykopów 
Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza 
obszar wykopu.  
Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:  
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± 15 cm -   dla wymiarów wykopów w planie, 
± 2 cm   -   dla ostatecznej rzędnej dna wykopu,  
±10%  -   dla nachylenia skarp wykopów. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów podano w punkcie 5.  
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
•  sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją 
•  kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie, 
•  sprawdzenie przygotowania terenu, 
•  kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu, 
•  sprawdzenie wymiarów wykopów, 
•  sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
7.OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót. 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
niniejszą SST i wymaganiami Inspektora. 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawa rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowa ustalona dla danej 
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać Wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające sie na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe Beda obejmować: 
- robociznę bezpośrednia wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 póz. 1157, Nr 120/00 póz. 1268, 
Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.l 190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 
1800, Nr 74/02 póz. 676) [2]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.)  
1. PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.              
2. PN-B-04452:2002  Geotechnika. Badania polowe. 
3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
4. PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
ROBOTY ZWIĄZANE Z BETONEM  
1.WSTĘP 
Przedmiot   
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem robót betonowych. 
Zakres stosowania   
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót betonowych. 
Zakres robót objętych   
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
fundamentów i elementów konstrukcyjnych. 
Określenia podstawowe 
Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi prętami 
stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa -   mieszanina  wszystkich  składników  przed  związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy -   mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa -   mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito 
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
w/c- wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym Deskowania - pomocnicze 
budowle służące do formownia elementów betonowych wykonywanych na miejscu. 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 
metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2.MATERIAŁY 
Wymagania ogólne 
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Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji 
projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
 -Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, póz. 2016; z późniejszymi 
zmianami), 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, póz. 881), 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z późniejszymi 
zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub 
rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Wymagania szczegółowe 
Składniki mieszanki betonowej  
Cement 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków wg normy PN-B-30000:1990 o 
następujących markach: 
• marki „25”- do betonu klasy B7,5-B20 
• marki „35”- do betonu klasy wyższej niż B20 
b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-B-30000:1990,  
c) Oznakowanie opakowania 
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający 
następujące dane: 
•  oznaczenie, 
•   nazwa wytwórni i miejscowości, 
•   masa worka z cementem, 
•   data wysyłki, 
•   termin trwałości cementu. 
Świadectwo jakości cementu 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 
e) Warunki magazynowania i okres składowania: Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
dla cementu pakowanego (workowanego): 
- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami), 
- magazyny  zamknięte  (budynki  lub  pomieszczenia  o  szczelnym  dachu i ścianach). 
Kruszywo do betonu 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych  i jednorodnością uziarnienia pozwalającą 
na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy 
składane oddzielnie  na  umocnionym  i  czystym  podłożu w taki  sposób aby nie ulegały zanieczyszczeniu nie mieszały 
się. 
Woda 
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca się stosowanie wody 
wodociągowej pitnej. Stosowanie jej  nie wymaga przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego.  
Mieszanka betonowa 
Do wykonywania fundamentów i płyt można stosować mieszankę betonową wykonywaną samodzielnie przez 
Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną  w Wytwórni. 
Deskowania 
Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy. Materiały stosowane  na 
deskowania  nie  mogą deformować się  pod wpływem i warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z 
mieszanką betonową. 
3. SPRZĘT 
Roboty związane z wykonaniem robót betonowych mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu 
dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.  
Wykonawca powinien dysponować m.in.: do przygotowania mieszanki betonowej, betoniarkami o wymuszonym 
działaniu, dozownikami wagowe o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji, odpowiednio 
przeszkoloną obsługą. 
do wykonania deskowania: sprzętem ciesielskim, 
do układania mieszanki betonowej: pojemnikami do betonu, wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełnia wymagania techniczne w zakresie 
BHP. 
4. TRANSPORT  
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne 
w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi do wykonywania 
zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia dróg 
publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Zakres wykonania robót 
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Roboty związane z wykonaniem płyty i ścian podszybia, fundamentów, ścian fundamentowych, ścianek, płyt, schodów 
zewnętrznych, płyt podjazdu dla niepełnosprawnych należy prowadzić zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 
i PN-63/B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do Dziennika 
Budowy. 
Wykonanie deskowań 
Deskowanie elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych umożliwiających 
uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. 
Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na deskowania nie 
mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. 
Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami  o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwóch 
prostokątnych do siebie ścian, szczególnie  w stykach wklęsłych. Można takie fazowania wykonywać również wtedy, gdy 
nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku należy przeprowadzić w razie potrzeby, korektę  o zmieszczenia 
zbrojenia. Zmianę rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzić Inspektor Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia  (wióry,  
wodę,  lód,   liście,  elektrody,  gwoździe,  drut wiązałkowy itp.). 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować zgodnie z 
odpowiednimi normami. 
Przygotowanie zbrojenia 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż 
do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali 
ani późniejszej ich korozji. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych 
odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm.  
Montaż zbrojenia 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, 
czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Temperatura otoczenia. 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki umożliwiające 
uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
Zabezpieczenie podczas opadów. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego 
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych 
powierzchni świeżego betonu. 
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 
pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa. 
Pielęgnacja betonu 
Woda stosowana  do polewania betonu powinna spełniać  wymagania normy PN-88/B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega  na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz niniejszej SST. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Zakres kontroli i badań  
Deskowania 
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora Nadzoru i 
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Kontrola sprzętu 
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. 
Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, sprawdzeniu urządzeń do ważenia i 
mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu 
urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu, 
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest 
wpisem do Dziennika Budowy. 
7.OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji.  
8.ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót powinien dokonywać inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby również autor projektu przy 
udziale przedstawiciela Wykonawcy robót.  
Po zakończeniu wszystkich robót należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem 
kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
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Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót. 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawa rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowa ustalona dla danej 
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać Wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające sie na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe Beda obejmować: 
- robociznę bezpośrednia wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.PN-88/B-06250 Beton zwykły 
2.PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cześć 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
3.PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku. 
4.PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności 
5.PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości 
6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
7.PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
8.PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
9.PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane 
10.PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane - Dodatkowe wymagania stosowane w kraju 
11.PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane - Dodatkowe wymagania stosowane w 
kraju 
12. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe - Wymagania techniczne 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 póz. 1157, Nr 120/00 póz. 1268, 
Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.l 190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 
1800, Nr 74/02 póz. 676) [2]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.)  
SIEĆ ZEWNĘTRZNE  
ROBOTY ZIEMNE  
1. WSTĘP 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych. 
Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót ziemnych zgodnie z projektem 
budowlanym i obejmują roboty ziemne tymczasowe i stałe związane z budową sieci wodociągowej. 
Zakres robót obejmuje: 
wykopy w gruncie, wąsko i szerokoprzestrzenne, ręczne i mechaniczne, na odkład i z  wywozem, umocnienia ścian 
wykopów palami szalunkowymi, podsypka i obsypka z gruntu dowiezionego, 
zasypanie z zagęszczaniem wykopów, ręczne i mechaniczne, odwodnienie wykopów, montaż i demontaż konstrukcji 
podparć i podwieszeń istniejących rurociągów i kabli. 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami kontraktu. 
Ponadto: wykopy – doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji podziemnych, 
zasypka – wypełnienie gruntem z wymaganym zagęszczeniem, ukopy – pobór ziemi z odkładu, z których wydobyta 
ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub wykonania zasypki lub wywiezione na składowisko, 
grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach którego próbki 
nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; 
wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia; 
nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt jest celowo zagęszczony, 
odkład – grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu składowiska bez przeznaczenia 
użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 
wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona 
wg wzoru: 
Is = Pd / Pds 
gdzie: 
o Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
o Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, 
pal szalunkowy - element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym 
zamkiem łączącym (brus, grodzica). 
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Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami kontraktu. 
2.MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
grunt wydobyty z wykopów, 
grunty żwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na ewentualną wymianę gruntu, 
materiały do umocnienia wykopów, 
materiały do odwodnienia wykopów, 
materiały do podparć i podwieszeń, 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do zastosowania 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 ziemne prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz  projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację inspektora nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 
4.TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urobku z robót ziemnych należy stosować środki transportu, 
spełniające warunki ogólne. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne 
W zakres niniejszej specyfikacji wchodzą następujące roboty ziemne: 
Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, wymiarami istniejących i 
projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie robót ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie 
istniejących przewodów podziemnych, oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie niezbędnych 
prac badawczych i projektowych), 
Odspojenie i odkład urobku lub wywóz, 
Przygotowanie podłoża, 
Zasypka i zagęszczenie gruntu, 
Wykonanie podsypki i obsypki rurociągów, ewentualna wymiana gruntu, 
Wymagania szczegółowe wykonania robót 
Wykopy 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane na rzędnej ustalonej w dokumentacji projektowej, szerokość winna być 
dobrana do średnicy kanału. 
Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia tras kanałów i rurociągów tłocznych i trwale oznaczy je w 
terenie. 
Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych należy, zainstalować urządzenia odwadniające, zabezpieczające 
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować i 
konserwować przez cały czas trwania robót. Obniżenia wód gruntowych należy dokonywać, gdy woda uniemożliwia 
wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych ław. 
Odwodnienie wykopów 
Przy niewielkim napływie wód gruntowych do wykopu stosować odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaż lub rowek 
głębokości 20 cm wykonany wzdłuż jednej ze ścian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. Studzienki w 
rozstawie, co około 20 m. Wodę wypompowywać za pomocą pompy spalinowej. Wodę z odwodnień odprowadzać do 
najbliższego odbiornika. 
Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących warunków gruntowo-wodnych i uzgadniać na 
bieżąco z inspektorem. 
Odwodnienie igłofiltrami 
Przyjęto igły w rozstawione jednostronnie, co około 1,0 m 
Górną krawędź filtra zapuszczać na głębokość 0.50 m poniżej dna wykopu. 
Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia 
stałego wydatku wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej. 
Instalacje igłofiltrową należy zamontować przed rozpoczęciem robót ziemnych poniżej aktualnego poziomu zwierciadła 
wody gruntowej 
Roboty ziemne 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. 



STWiORB  str. 20 

 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z 
wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację. 
Kable energetyczne i telekomunikacyjne należy zabezpieczyć. 
W miejscu występowania istniejącego uzbrojenia wykopy wykonywać ręcznie. 
W wykopach wąskoprzestrzennych ściany umocnić w zależności od zagłębienia przewodu i warunków gruntowych 
grodźcami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie można stosować szalunki systemowe dobrane stosownie do warunków 
gruntowych i zagłębienia. 
Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłożony przez wykonawcę na odkład lub wywieziony poza plac budowy w 
miejsce uzgodnione z inspektorem. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym w pierwszej 
fazie wykonawca wykona je na poziomie wyższym od rzędnych projektowanych o 0,15 m. Zdjęcie pozostawionej 
warstwy gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. 
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub większej niż 
głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształcaniem. 
Przygotowanie podłoża 
Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystąpieniem do wykonania 
podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 
Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania : 
- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 
- materiał nie może być zmrożony, 
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Zagęszczanie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,97. 
Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. 
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co 0,30 m. 
Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach: 
- etap I – wykonanie warstwy ochronnej nad kanałami z wyłączeniem odcinków na złączach, 
- etap II – po próbie szczelności złącz kanałów, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń, 
- etap III - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu. 
Zasypkę wykopów wykonywać mechanicznie warstwami do 30 cm, z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi dla 
zapewnienia stabilności przewodu i nawierzchni nad rurociągiem. 
Zasypkę wokół studzienek rewizyjnych wykonywać ręcznie, warstwami nie przekraczającymi 20 cm wraz z 
jednoczesnym zagęszczaniem poszczególnych warstw. 
Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95 zgodnie z normą BN- 77/8931-12. 
Nadmiar ziemi z wykopów wywieźć na miejsce uzgodnione z inspektorem. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 
- zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii, 
- określenie gruntu i jego uwarstwienia, 
- określenie stanu terenu, 
- ustalenie metod odwodnieniowych. 
Kontrola w trakcie robót winna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu 
- budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą, 
- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności,wilgotności i zgodności z określonym 
w dokumentacji, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z 
kruszywa mineralnego, 
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją projektową i warunkami określonymi w odpowiednich normach 
przedmiotowych, 
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 
poszczególnych jego warstw. 
7.OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót ziemnych jest : 
m³ - usunięcia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), 
nasypanego (zasypywanie), zagęszczanie gruntu, podsypki i obsypki, wywóz nadmiaru gruntu i przywóz brakującego 
gruntu; wywóz gruzu 
kpl, szt - montażu i demontażu konstrukcji podwieszeń kabli i rurociągów w wykopach, 
m-g - pompowanie wody z wykopu 
8.ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 
Warunki szczegółowe 
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Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające 
zakryciu: 
- wykopy, przekopy 
- przygotowanie podłoża, 
- podsypki pod kanały, 
- obsypka kanałów 
- zasypanie z zagęszczeniem wykopu, 
- zagęszczanie ziemi w wykopie, 
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych”. 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawa rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowa ustalona dla danej 
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać Wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające sie na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe Beda obejmować: 
- robociznę bezpośrednia wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-EN-298-1:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania. 
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. 
WTWO-H-4 - Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych) wydanie 
MOŚZNiL z 1994r. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 
przez obciążenie płytą. oraz inne obowiązujące PN (EN-PN). 
Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo 
SIEĆ ZEWNĘTRZNA  
1.WSTĘP 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych przy 

budowie sieci wodociągowej. 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami sieciowymi z uwzględnieniem 
poniższych uwag ogólnych: 
Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne i przy  wykonywaniu robót zabezpieczyć poprzez 
obudowanie i podwieszenie. 
Kolizje z istniejącym uzbrojeniem wykonać zgodnie z zaleceniami właściciela przewodów, które kolidują z 
nowobudowanymi. 
W zakres robót ujętych niniejszą specyfikacją wchodzą m. in. sieć wodociągową z rur PE 100 SDR 17 . 
Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom. 
Rura ochronna - rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego służąca do przenoszenia obciążeń 
zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza przeszkodę terenową ewentualnych przecieków wody.  
Studzienka - komora wodociągowa - obiekt na przewodzie wodociągowym, przeznaczony do zainstalowania armatury 
lub na końcach rury ochronnej. 
Rurka sygnalizacyjna - przewód podłączony do jednego końca rury ochronnej służący do zasygnalizowania 
nieszczelności przewodu wodociągowego. 
Obudowa tunelowa - obiekt stanowiący obudowę przełazową przewodu lub kilku przewodów wodociągowych 
magistralnych pozwalający na montaż oraz obsługę rurociągów i elementów wyposażenia sieci bez naruszenia korpusu 
drogi. 



STWiORB  str. 22 

 

Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony do zaopatrywania 
ludności i przemysłu w wodę, 
Wodociąg grupowy - wodociąg zasilający w wodę co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co najmniej jedną jednostkę 
osadniczą i co najmniej jeden zakład produkcyjny nie leżący w granicach tej jednostki osadniczej, 
Sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza budynkiem odbiorców, 
zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne,  
Przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od stacji 
wodociągowej do przewodów rozdzielczych, 
Przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu magistralnego do 
przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych, 
Przyłącze domowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z wodomierzem łączący sieć wodociągową z 
wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę, 
Przewód wodociągowy tranzytowy i przesyłowy - przewód wodociągowy bez odgałęzień, przeznaczony wyłącznie do 
transportu wody na dużą odległość i łączący źródło wody ze zbiornikiem początkowym lub magistralą wodociągową, 
kompensator na sieci - urządzenie zabezpieczające przewód przed powstaniem nadmiernych naprężeń osiowych. 
2. MATERIAŁY 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST. Materiały 
użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku 
norm powinny posiadać i spełniać wymogi aprobat technicznych i odpowiadać warunkom technicznym wytwórni. 
Na budowie należy stosować materiały i urządzenia posiadające wymagane: 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
certyfikaty zgodności z PN lub aprobatami technicznymi 
deklaracje zgodności z PN lub aprobatami technicznymi. 
Stosowanie materiałów nie posiadających w/w certyfikatów i deklaracji zgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
jest niedopuszczalne. Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru o proponowanych źródłach otrzymania 
materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 
wariantowego wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora 
nadzoru o swoim wyborze jak najszybciej to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez 
Inspektora nadzoru. W przypadku nie zaakceptowania, materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien 
przedstawić do akceptacji Inspektorowi nadzoru materiał z innego źródła. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru Każdy rodzaj 
robót, w którym znajduje się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem za wykonana prace. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej są: 
Rury PE do budowy sieci wodociągowych 
rury ciśnieniowe PE powinny być produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2 i spełniać kryteria specyfikacji PAS 1075, rury 
ciśnieniowe PE powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w drogownictwie - aprobata techniczna IBDiM. 
Rury powinny być projektowane do stosowania do budowy sieci wodociągowych i dostarczane przez producenta 
posiadającego wdrożony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu, wszystkie 
rury powinny posiadać jednolitą pod względem odcienia i intensywności na całej powierzchni barwę: dla PE80 kolor 
niebieski, dla PE100 kolor ciemno niebieski rury powinny być produkowane z rodzimego surowca. 
Rury powinny posiadać dopuszczenie Głównego Instytutu Górnictwa (dla zastosowań na terenach szkód górniczych)  
Rury ciśnieniowe z PE powinny być dostarczone od producenta posiadającego własne laboratorium umożliwiające 
bieżące przeprowadzanie badań dla każdej serii produkcyjnej możliwość zakupu kompletnego systemu od jednego 
dostawcy. 
Kształtki i armatura  
Przy budowie sieci wodociągowej należy zastosować kształtki z żeliwa sferoidalnego zabezpieczone fabrycznie 
wewnętrzną i zewnętrzną powłoką z farby  epoksydowej nakładanej  metodą proszkową o grubości min. 250 µm lub 
kształtki PE. W węzłach  zastosować  połączenia kołnierzowe z wykorzystaniem  tulei kołnierzowych dla systemu  
polietylenowego PE  wraz z kołnierzem stalowym galwanizowanym lub poprzez łącznik RK.  
W połączeniach kołnierzowych należy stosować oryginalne uszczelki z  wkładkami metalowymi.  Obudowy do zasuw  
mają być o jakości AVK lub Hawle. 
Kształtki PE bose z PE 100 
Wszystkie kształtki powinny być projektowane do stosowania do budowy sieci wodociągowych dostarczane przez 
producenta posiadającego wdrożony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem 
certyfikatu.  
Kształtki powinny być produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakości wymienionego na liście stowarzyszenia 
PE100+, która jest dostępna pod adresem www.pe100plus.net. 
Kształtki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3 / ISO 4427. 
Producent kształtek powinien posiadać aprobaty/dopuszczenia minimum 3 z podanych międzynarodowych jednostek 
certyfikujących:  DVGW, SVGW, IIP, DS, Italgas , UDT, Gaz de France, Gastec lub Electrabel. 
Kształtki powinny posiadać aprobatę techniczną IBDiM dopuszczająca do stosowania w drogownictwie. 
Każda kształtka powinna mieć trwałe znakowanie na korpusie identyfikujące numer partii produkcyjnej, materiał i 
średnicę .powierzchni tak, by przed montażem konieczne było tylko ich czyszczenie bez zdzierania warstwy utlenionej.  
Kształtki powinny być pakowane w przezroczyste worki foliowe dla ułatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu. 
Możliwość zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy 
Kształtki elektrooporowe 

http://www.pe100plus.net/
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Wszystkie kształtki powinny być projektowane do stosowania do budowy sieci wodociągowych, kanalizacji ciśnieniowej i 
przesyłania paliw gazowych i dostarczane przez producenta posiadającego wdrożony do stosowania system ISO 9001 i 
ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu, kształtki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12201-3 kształtki 
powinny posiadać aprobatę techniczną IBDiM dopuszczająca do stosowania w drogownictwie, każda kształtka powinna 
być osobno pakowana tak by wykluczyć konieczność dodatkowego czyszczenia przed zgrzewaniem.  
Kształtki powinny być pakowane w przezroczyste worki foliowe dla ułatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu, 
konstrukcja kształtek powinna być taka by żaden metalowy element grzewczy nie był widoczny, a przewody grzewcze 
powinny być całkowicie zatopione w korpusie kształtki, 
kształtki powinny posiadać indywidualne kontrolki zgrzewania dla każdej strefy grzewczej kształtki, osadzone w korpusie 
kształtki. Kontrolki powinny być zabezpieczone przed wypadnięciem z korpusu kształtki, każda kształtka powinna 
posiadać kod kreskowy zawierający dane identyfikujące kształtkę, producenta, materiał oraz zawierający parametry 
zgrzewania,  
każda kształtka powinna mieć trwałe znakowanie na korpusie identyfikujące numer partii produkcyjnej, materiał i 
średnicę. Znakowanie kształtki, gniazda podłączenia elektrod oraz kontrolki zgrzewu powinny być widoczne po jednej 
stronie kształtki. 
Kształtki powinny być dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napięcia 40V, 
kształtki powinny posiadać izolowane i zabezpieczone styki o średnicy 4 mm do podłączenia końcówek elektrod 
zgrzewarki, cały zakres oferowanych kształtek danego producenta powinien być przystosowany do wykonania zgrzewów  
z użyciem jednej zgrzewarki elektrooporowej. Maksymalna moc wymagana do zgrzewania całego zakresu kształtek 
danego producenta nie powinna przekraczać 4 KWA, 

mufy elektrooporowe w średnicach 315 mm powinny być produkowane bez użycia dodatkowych wewnętrznych 
stalowych pierścieni wzmacniających, frez do nawiercania w trójnikach siodłowych powinien zapewniać trwałe trzymanie 
wycinanego fragmentu rury oraz nie może powodować powstawania wiórów podczas nawiercania rury, trójniki siodłowe 
powinny posiadać górne i dolne ograniczniki freza oraz  powinny być wyposażone w nakrętki zabezpieczające z 
dodatkowym uszczelnieniem i zabezpieczeniem przed odkręceniem, możliwość zakupu kompletnego systemu rur PE100 
i kształtek od jednego dostawcy. 
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.  
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, 
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 od 1 do 2 metrów. Nie 
przekraczać wysokości składowania ok. 1 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; nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 
(zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych; 
składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
3.SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora 
nadzoru. 
4.TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię 
ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób 
uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności;  
materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu.  
Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur.  
Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach.  
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Ponadto, przy załadunku i wyładunku materiałów oraz ich przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym i kolejowym. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i dokumentacji budowy 
zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów 
bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu. 
Podstawowe warunki techniczne wykonania robót: 
Ogólne warunki układania (montażu) przewodów 
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Technologia układania przewodów 
powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dla zapewnienia właściwego 
ułożenia przewodu wodociągowego, zgodnie z projektowaną osią, przez punkty osiowo trwale oznakowane na ławach 
celowniczych należy przeciągnąć drut lub sznurek, na którym zawieszony jest ciężarek pionu pomiędzy dwoma ławami 
celowniczymi. 
Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych znajdujących się poza 
wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki drewniane wbite w dno wykopu. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń powstałych w czasie 
transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić, zwracając szczególną uwagę na kielichy i bose końce 
rur. Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza strefą montażową.     
Rury należy opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, mechanicznie za pomocą krążków, wielokrążków lub dźwigów. 
Niedopuszczalne jest wrzucenie rur do wykopu. Opuszczenie odcinków przewodu do wykopu powinno być prowadzone 
na przygotowane i wyrównane do spadku podłoże. Przy montażu opuszczeniu i układaniu rur osłonowych należy zwrócić 
szczególną uwagę na to, aby nie dopuści do uszkodzenia izolacji zewnętrznej. Izolację uszkodzoną przed lub po 
ułożeniu, jak również przy wykonaniu połączeń należy naprawić. 
Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegać do podłoża na 
całej swej długości co najmniej ¼ obwodu symetrycznie do swej osi. Odchylenie osi ułożonego przewodu do ustalonego 
kierunku osi przewodu wodociągowego nie może przekraczać ± 2 cm. 
Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej  nie mogą w żadnym wypadku 
przekraczać 2 cm i nie mogą powodować na odcinku przewodu przeciwnego spadu ani jego zmniejszenia do zera.  
Rury o średnicy Ø 200 mm oraz Ø110 będą dostarczone na budowę w odcinkach: 
-  Ø 200   - o długości6 m 
-   Ø 110  - o długości L=12,0 m.  

Dopuszczalny kąt w pionie lub poziomie na połączeniu rur nie powinien przekraczać 2 (tangens kąta skrzyżowania 
0,035). 
Montaż przewodów 
Odcinki rur na sieci łączyć przez zgrzewanie doczołowe a na węzłach wodociągowych zgodnie z dokumentacją 
projektową.  Rury PE mogą być układane w temperaturze od -20o  do 50oC. Rury na dnie wykopu powinny być ułożone 
w osi projektowanego przewodu z zachowaniem spadków. Rury na całej swej długości powinny przylegać do 
przygotowanego i dobrze ubitego podłoża. Dno wykopu powinno być wykonane w stosunku do projektowanych rzędnych 
w normalnych warunkach gruntowych z dokładnością +2 cm przy głębokim ręcznym i +5 przy wykopie mechanicznym. 
Wloty rur układanego przewodu powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem poprzez zakładanie 
tymczasowych korków.  
Oznakowanie uzbrojenia 
Wbudowane uzbrojenie podziemne należy trwale oznakować tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z wymaganiami normy 
PN - 86/B - 09700. Tablice należy umieścić na trwałych obiektach budowlanych lub specjalnych słupkach, na wysokości 
2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odległości nie większej, niż 25 m od oznaczonego uzbrojenia. Dla  tablic   
oznaczających   zasuwy obowiązuje tło niebieskie. 
Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja 
Próba ciśnieniowa sieci wodociągowej 
Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy  
PN-B-10725. Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnicę powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej 
ciśnienie na manometrze nie spadło w ciągu 30 min poniżej wartości ciśnienia próbnego. Szczelność całego przewodu 
powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej wypływ wody nie przekraczał 1000 dm3  na 1 km długości na metr 
średnicy zastępczej przewodu i dobę wg wzoru:  Vw<1000dcmł/1 km*1m*dobę 
Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania powinien być 
uniemożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny 
być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości powinien być 
zabezpieczony przed przesunięciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna być instalowana 
armatura przed przeprowadzeniem próby szczelności. Wykopy powinny być zasypane ziemią do wysokości połowy 
średnic rur, zaś ziemia powinna być dokładnie ubita z obu stron przewodu, każda rura powinna byś w środku obsypana 
maksymalnie ziemią, piaskiem, a ponadto w szczególnych przypadkach zakotwiona, złącza rur nie powinny być 
zasypane. 
Ciśnienie próbne odcinka przewodu należy przyjąć wyższe od najwyższego występującego w badanym odcinku 
przewodu ciśnienia roboczego: 
dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym pr do 1 MPa o 50%, pp=1,5 pr lecz nie mniej niż 1 
MPa, 
dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym powyżej 1 MPa pp=pr+0,5 MPa, 
dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego ułożonego pod drogami w rurach ochronnych, pp=2 pr lecz nie mniejsze 
niż 1 MPa. 
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Wysokość ciśnienia próbnego powinien wskazywać manometr przy pompie hydraulicznej. Ciśnienia próbne całego 
przewodu niezależnie od średnicy należy przyjąć jako równe maksymalnemu występującemu w badanym przewodzie 
ciśnieniu roboczemu. 
Po zakończeniu budowy przewodu  i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego płukania, używając 
do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła  wypłukać wszystkie 
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z 
niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna. 
Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych wapna chlorowanego lub 
roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosić 24h. Po usunięciu wody zawierającej związki 
chloru należy przeprowadzić ponowne płukanie.  Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji przewodu, jeżeli wyniki badań 
bakteriologicznych wykonanych po płukaniu wykażą, że pobrana próbka wody spełnia wymagania dla wody do picia i 
wody na potrzeby gospodarcze. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrole jakości robót instalacyjno-montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
zgodność z Dokumentacją Projektową, materiałów zgodnie z wymaganiami norm, ułożenia przewodów 
głębokości ułożenia przewodu, ułożenia przewodu na podłożu, odchylenia osi przewodu, odchylenia spadku 
zmiany kierunków przewodów, zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przewody, zabezpieczenia przewodu 
przed zamarzaniem, zabezpieczenia przed korozją części metalowych, kontrola połączeń przewodów, układanie 
przewodu w rurach ochronnych, działanie zasuwy, przeprowadzenie próby szczelności rurociągu. 
Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych 
materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 
7.OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru robót jest  
- metr (m) montażu przewodu,  
8.ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 
Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725.  
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonania robót,  
dane geotechniczne, dziennik budowy, dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.  
Zakres  
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:  
sposób wykonania wykopów pod względem obudowy, podłoża do budowy wodociągu, w tym jego grubość, usytuowanie 
w planie, rzędnych i głębokości ułożenia,  
warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu,  
zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności,  
jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,  
ułożenia przewodu na podłożu, długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów, 
szczelności przewodów,  materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia.  
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, użycia 
właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności. Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie 
powinna być mniejsza niż odległość między kolejnymi zasuwami liniowymi. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny 
być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy 
Odbiór techniczny końcowy  
Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725.  
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
dokumenty jak przy 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 PŁATNOŚCI 
Podstawa rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowa ustalona dla danej 
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać Wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające sie na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe Beda obejmować: 
- robociznę bezpośrednia wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
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- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia 
PN-86-B-02480 - "Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów". 
PN-8 l/B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie". 
PN-B-10736 - „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania”. 
PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze". 
PN-87/B-01100 - „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia." 
PN-EN 545:2000- „Rury , kształtki i wyposażenie z Żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych- 
Wymagania i metody badań” 
PN-87/B-01060- „Sieć wodociągowa zewnętrzna- Obiekty i elementy wyposażenia-Terminologia” 
PN-B-10725:1997- Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania” 
PN-72/H-83104 - "Odlewy z Żeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obróbkę skrawania i odchyłki masy". 
PN-86/H-74374- Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 
PN-92/M-74001- Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
PN-83/M- 74024/00- Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe Żeliwne. Wymagania i badania 
PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych 
EN 14384:2005 Hydranty nadziemne 
PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa 
PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE) 
PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. (Obowiązuje od 1997 r.) 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, Zeszyt 3, Wymagania techniczne Cobrti Instal 2001.” 
 

ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO 

1. WSTĘP. 
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru budowy sieci kablowych 
nn. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do budowy  kablowych linii nn – 0,4 kV. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wykopów liniowych oraz podsypki i zasypki w w/w wykopach. Ponadto niniejsza ST dotyczy robót transportowych w 
zakresie odwozu nadmiaru urobku z wykopów. 
Roboty ujęte w ramach projektu: 
- układanie rur osłonowych dla kabli 
- układanie kabli 
- montaż wolnostojącej szafy kablowej 
- zarobienie końcówek kablowych 
- układanie bednarki ocynkowanej w wykopie 
- montaż wkładek bezpiecznikowych mocy. 
1.6. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami.  
Wykop liniowy – jest to wykop niezbędny do ułożenia kabli i instalacji 
Uziemiających lub przepustów rezerwowych, którego długość jest znacznie większa od wymiarów przekroju 
poprzecznego. 
Szerokość wykopu – jest to prześwit w świetle nie umocnionych ścian wykopu i jest on stały dla całej długości wykopu 
liniowego dla danej linii kablowej lub instalacji uziemiającej. 
Głębokość wykopu – jest to różnica między rzędną dna wykopu a rzędną terenu istniejącego w danym przekroju 
poprzecznym wykopu. 
Niweleta linii kablowej – jest to rzędna położenia dna linii kablowej dotycząca zewnętrznej średnicy kabla. 
Niweleta instalacji uziemiającej – jest to rzędna położenia dna instalacji uziemiającej dotycząca zewnętrznego wymiaru 
poziomych elementów uziemiających. 
Podsypka – jest to element posadowienia linii kablowych lub instalacji uziemiających, który stanowi grunt nasypowy 
usypany na dnie wykopu, posiadający odpowiednią granulację, mający za zadanie wyrównanie dna wykopu do 
projektowanej rzędnej i służący do układania i stabilizacji w osi podłużnej i poprzecznej kabli lub poziomych elementów 
uziemiających na dnie wykopu. 
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Obsypka – jest to element zabezpieczenia, który stanowi grunt nasypowy, usypany powyżej podsypki, posiadający 
odpowiednią granulację, mający za zadanie stabilizację w osi podłużnej i poprzecznej linii kablowych lub instalacji 
uziemiający. 
Zasypka – jest to grunt nasypowy, usypany powyżej obsypki, posiadający odpowiednią granulację, mający za zadanie 
ochronę linii kablowych lub instalacji uziemiających przed niepożądanymi naciskami punktowymi lub nierównomiernym 
rozkładem sił nacisku przenoszących się z powierzchni gruntu. 
Nadmiar gruntu – jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostały po wypełnieniu wykopu elementami posadowienia i 
zabezpieczenia linii kablowych i instalacji uziemiających, przeznaczony do odwiezienia na miejsce stałego odkładu. 
Mufa kablowa – materiał służący do połączenia min. dwóch odcinków kabli ułożonych w ziemi  
2. MATERIAŁY 
2.1. Informacje ogólne 
Materiały do wykonania linii kablowych i uziemień poziomych. 
Źródła uzyskania materiałów 
Co   najmniej  na   trzy   tygodnie  przed  zaplanowanym   wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów przeznaczonych do 
Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, 
że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu Robót. 
Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie 
koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
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 właściwość do Robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż 
te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o 
jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora. 
Kable 
Przy przebudowie istniejących linii kablowych lub budowie nowych należy stosować kable uzgodnione zgodne z 
dokumentacją projektową. 
Bębny z kablami należy przechowywać w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podłożu. 
Mufy i głowice kablowe 
Mufy i głowice powinny być dostosowane do typu kabla, jego napięcia znamionowego, przekroju i liczby żył oraz do 
mocy zwarcia, występujących w miejscach ich zainstalowania.  
Mufy i głowice kablowe powinny być zgodne z postanowieniami PN-E-06401:1990. 
Piasek 
Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-0                                              . 
Folia 
Folię należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się stosowanie folii kalendrowanej 
z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dla ochrony kabli o napięciu znamionowym do 1 kV należy 
stosować folię koloru niebieskiego. 
Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa niż 20 cm. 
Folia powinna spełniać wymagania PN-C-89269:1997. 
Przepusty kablowe 
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych, wytrzymałych mechanicznie, 
chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. 
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Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi należy liczyć się 
w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, 
dla ułatwienia przesuwania się kabli. 
Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 
100 mm dla kabli do 1 kV. 
Rury PCW powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 50086-2-4:2002. Rury na przepusty kablowe należy 
przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. 
Na terenie zakładu większość linii kablowych ułożona zostanie w ziemi.  
Przedstawione w projektach materiały i urządzenia dobrano jako przykładowe w celu zachowania podstawowych 
wymogów Inwestora oraz technologicznych wymagań w zależności od rodzaju i przeznaczenia. Wykonawca dobierze 
odpowiednie materiały i urządzenia od tego lub  dowolnego innego dostawcy ( dystrybutora ) z zapewnieniem spełnienia 
wymagań i standardów nie gorszych od przedstawionych w projekcie.  
Wykopy 
Ziemię z wykopu należy czasowo składować w wydzielonym miejscu, na terenie budowy. Na terenach 
zagospodarowanych (tereny utwardzone, tereny zieleni itp.) ziemię z wykopu należy składować na podkładach z folii. 
Zgodnie z Polską Normą PN-B-10736:1999 nie wolno składować urobku w obrębie klina odłamu ściany wykopu. 
Wywóz nadmiaru gruntu na miejsce stałego składowania wskazane przez Inwestora lub Wykonawcę robót i 
zaakceptowane przez i Inspektora/Kierownika kontraktu, należy zrealizować ściśle przestrzegając zasad bezpieczeństwa 
transportu. Szczególnie należy zwrócić uwagę na dokładne zabezpieczenie środków transportu przed możliwością 
rozsypywania przewożonego gruntu na drogach dojazdowych do miejsca składowania. W przypadku uszkodzenia 
nawierzchni dróg po których odbywał się transport nadmiaru gruntu, Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany 
przywrócić do stanu pierwotnego. 
Miejsce stałego składowania nie może: 
zmieniać dotychczasowego charakteru użytkowego wskazanego terenu; 
naruszać przepisów Prawa Budowlanego (np. zagrażać istniejącym budowlom); 
naruszać przepisów Prawa Wodnego (np. zagrażać drożności istniejących cieków wodnych czy zagrażać istniejącym 
budowlom na ciekach); 
naruszać przepisów ochrony środowiska 
naruszać prawa prywatnej, gminnej lub osób trzecich własności. 
Zasyp wykopów 
Piasek niezbędny dla zrealizowania elementów zabezpieczenia linii kablowych i uziemień poziomych, należy składować 
na wydzielonym, utwardzonym i odwodnionym podłożu, w sposób zabezpieczający go przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami używanymi na budowie oraz z gruntem rodzimym. 
Przedstawione w projekcie wyroby budowlane ( materiały) mogą być zamienione na co najmniej równoważne po 
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 
Wyroby zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru nie mogą być zmienione bez jego zgody. 
Przedstawione w projekcie wyroby dobrano w celu zachowania podstawowych wymogów Inwestora oraz 
technologicznych wymagań w zależności od rodzaju i przeznaczenia. Wykonawca dobierze odpowiednie wyroby od  
dowolnego  dostawcy (dystrybutora) z zapewnieniem spełnienia wymagań i standardów nie gorszych od 
przedstawionych w projekcie. 
3.SPRZĘT 
Ogólne wymagania 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, OST, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt do wykonania linii  kablowej 
Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowej winien wykazać się możliwością korzystania z następujących 
maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót: 
spawarki transformatorowej, 
zagęszczarki wibracyjnej spalinowej, 
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ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do  15 cm, 
wciągarki mechanicznej z napędem elektrycznym od 5 do 10 t., 
zespołu prądotwórczego trójfazowego, przewoźnego.  
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z 
terenu Robót, Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko 
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, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem 
przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Środki transportu 
Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących  
środków transportu: 
samochodu skrzyniowego, 
samochodu dostawczego, 
przyczepy do przewożenia kabli, 
samochodu samowyładowczego, 
ciągnika kołowego. 
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane 
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi kontraktu do akceptacji harmonogram i Projekt organizacji robót, 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich roboty będą wykonywane. 
Wymagania przy wykonaniu poszczególnych robót zostały opisane w odpowiednich, niżej podanych Polskich Normach 
Branżowych: 
PN-E-05125:1976 
PN-B-10736:1999 
5.2. Rozpoczęcie robót 
Przed rozpoczęciem prac Kierownik robót powinien przejąć protokólarnie teren robót, stwierdzić, że teren odpowiada 
wymogom przepisów bezpieczeństwa pracy przy prowadzeniu robót ziemnych, zlecić geodezyjne wytyczenie trasy 
projektowanych wykopów, zlecić geodezyjne wytyczenie rzędnych odniesienia, oznakować i zabezpieczyć teren robót, 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające wykopy przed 
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi, urządzenie odwadniające należy kontrolować i konserwować przez 
cały czas trwania robót. 
5.3. Roboty przygotowawcze 
Projektowana oś sieci kablowej powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś wykopu 
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, a na odcinkach prostych nie rzadziej niż co 30 m. 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. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach 
budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
5.4. Roboty ziemne 
Wykopy pod sieć należy wykonać sprzętem mechanicznym zgodnie z normami PN-B-10736:1999, wraz ze zmianą 
ustanowioną przez Dyrektora Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 11.04.1988r. oraz PN-B-
06050:1999. 
Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy kanału połowy 
szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie 
krawędzi na gruncie łopatą. 
Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu, w odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby 
utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić zgodnie z PN-B-10736:1999[24] przy braku 
wody gruntowej i osuwisk: 
w gruntach bardzo spoistych 2:1 
w gruntach kamienistych 1:1 
w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach  gliniastych 1:1,25,  
w gruntach niespoistych 1:1,50 
przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa terenu 
szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. 
Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione. 
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Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy należy umocnić wypraskami. Obudowa powinna wystawać 15 
cm ponad teren. 
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 20 cm.  
Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej 
należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie 
projektowej osi wykopu oraz kontrolę rzędnych dna. 
Ławy należy montować nad wykopem na wysokości 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach nie większych niż 30 
m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwale oznakowanie projektowanej osi wykopu. 
Wszystkie napotkane instalacje podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z 
wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób 
zabezpieczający ich eksploatację. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej. 

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać  3 cm dla gruntów zwięzłych,  5 cm dla gruntów 

wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi  5 cm. 
5.5. Odspojenie i transport urobku 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. Rozluźniony grunt 
wydobywa się na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. 
Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsca wybrane przez Wykonawcę  
i zaakceptowane przez i Inspektora/Kierownika kontraktu . 
5.6. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 
Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych ścian wykopów zostały opisane w polskiej normie PN-M-47850:1990 
Wykonawca robót przedstawi do akceptacji i Inspektorowi/Kierownikowi kontraktu  szczegółowy opis proponowanych 
metod zabezpieczenia wykopów głębokich (np. stanowiska dla urządzeń do hydraulicznego lub pneumatycznego 
przepychania rur ochronnych, przejścia pod budowlami podziemnymi itp.) na czas wykonywania robót, zapewniający 
bezpieczeństwo i ochronę wykonywanych prac. 
5.7.  Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Użyty materiał i sposób zasypania linii kablowych i uziemień poziomych nie powinien powodować uszkodzenia 
ułożonych kabli i elementów instalacji uziemiającej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad 
wierzch kabli powinna wynosić co najmniej 0,1 m piasku i 0,15 m warstwy gruntu rodzimego.  
Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej kabli i wykopów dla instalacji uziemiających dokonuje się gruntem 
rodzimym, jeżeli spełnia powyższe wymagania, warstwami o grubości 0,15 m z jednoczesnym zagęszczeniem. 
5.8. Roboty kablowe w niniejszym projekcie: 
Zakład zasilany jest z istniejącego złącza kablowo-pomiarowego ZKP na poziomie niskiego napięcia 0,4kV. Zakłada się 
budowę zalicznikowej sieci kablowej, rozdzielnica główna RG w budynku socjalno-biurowym posłuży do zasilenia 
wszystkich projektowanych obiektów. 
Z istniejącego złącza ZKP w granicy działki wyprowadzić nowy kabel typu YAKY 4x35 do nowoprojektowanej 
rozdzielnicy RG. 
Z RG zasilone zostaną w terenie: 
- waga najazdowa 
- szafa pompowni RP1 
- oświetlenie terenu (odrębna specyfikacja). 
Stosować kable z izolacją na napięcie 0,6/1,0 kV/kV. 
Kable układać w ziemi na głębokości 0,7m w obsypce z piasku po 10cm z każdej strony i nakryć folią niebieską szer. 
30cm. Folię ochronną układać na wysokości 25cm – 35cm nad kablem. Zachować odległość minimum 0,5m od 
budynków i krawężników. Przy skrzyżowaniach z innymi elementami uzbrojenia podziemnego oraz kable nn układać w 
rurach osłonowych o średnicy Ø110 wykonanych z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), przeznaczonych do układania 
w ziemi i odpornych na obciążenia transportowe. Końce rur lokalizować minimum 0,5m za krawężnikami, w miejscach 
łatwo dostępnych dla służb technicznych. Kabel zaopatrzyć w opaski z obowiązującym opisem maksymalnie co 10m. 
Przed szafami pozostawić zapas kabla potrzebny na ewentualne przyszłościowe zmiany w postaci pętli lub litery S. 
Równolegle z kablami energetycznymi 0,4kV układać w ziemi bednarkę ocynkowaną 25x4mm, z którą połączyć 
wszystkie metalowe konstrukcje. Bednarkę łączyć za pomocą spawów. Spawy chronić przed korozją poprzez nałożenie 
powłoki bitumicznej (spawy pod ziemią) lub wazeliną techniczną (spawy nad ziemią). 
Wejścia kablami do budynków wykonać poprzez przepusty zakończone kolanami. 
Sieć kablową wykonać zgodnie z normami: 

▪ N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa 

▪ N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z uwagami i zaleceniami zawartymi w: 

▪ wytycznych inwestora, 

▪ uzgodnieniach, 

▪ opiniach i decyzjach. 
Na dwa tygodnie przed przystąpieniem do prac należy zgłosić się do odpowiednich służb technicznych i uzgodnić 
terminy – harmonogram wyłączeń niezbędnych przy wykonaniu prac oraz terminy pomiarów kontrolnych związanych z 
realizacją prac elektrycznych. 
Po zakończeniu prac należy uzgodnić termin odbioru, na którym należy przedstawić protokoły badań i pomiarów 
pomontażowych, określonych oddzielnymi przepisami.  
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Trasy projektowanych kabli, lokalizację szaf należy wytyczyć za pośrednictwem służb geodezyjnych. Po ułożeniu kabli 
oraz przepustów, a jeszcze przed ich zasypaniem należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 
Stosowną mapę przekazać wraz z protokołem. 
Wynikający z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego może być z nią niezgodny albo może nie obejmować 
wszystkich instalacji podziemnych. W związku z tym wszelkie roboty ziemne muszą zostać poprzedzone przekopami 
kontrolnymi. W przypadku znalezienia nieoznaczonej na mapie infrastruktury, należy ją zinwentaryzować i zawiadomić 
właściciela. 
Miejsca wykonywania robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami  (Dz.U.Nr53,55 z dnia 
02.12.1961) po przez odpowiednie oznakowanie, przykrycie i oświetlenie na czas nocy. 
Gdy niemożliwa będzie docelowa przebudowa kolidujących urządzeń energetycznych, należy przewidzieć układ 
tymczasowy. 
Wszystkie kolizje tras kablowych ustalić na budowie w trakcie realizacji. 
Wszystkie prace wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie, przywołanymi w tych Warunkach polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami branżowymi szczególnie w zakresie bhp. 
Wszystkie metalowe części urządzeń elektrycznych zabezpieczyć przed działaniem korozji. Po wykonaniu prac 
remontowo – montażowych należy przeprowadzić przewidziane przepisami badania, a protokoły dołączyć do protokołu 
przekazania wykonanych prac.  
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 
Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty 
techniczne wydane przez producentów i uzyskać akceptację i Inspektora/Kierownika kontraktu . 
6.2. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora/Kierownika kontraktu. 
Kontroli jakości podlega wykonanie robót ziemnych. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:  
Zgodności z Dokumentacją Projektową:  
wykopów otwartych,  
podłoża naturalnego,  
zasypu przewodu, 
podłoża wzmocnionego, 
materiałów, 
ułożenia kabli i elementów instalacji uziemiającej na podłożu. 
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z 
Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów; 
Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów przed 
zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują 
sprawdzenie metod wykonywania wykopów; 
Badanie zasypu kabli i elementów instalacji uziemiającej sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu oraz 
zasypu do powierzchni terenu; 
Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jej wysokości nad wierzchem kabli lub elementów 
instalacji uziemiającej, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia gruntu. Pomiar 
należy wykonać z dokładnością do 1 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 10 m; 
Badania nasypu trwałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg PN-EN 933-8:2001 i 
wilgotności zagęszczonego gruntu; 
Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym grubość podłoża 
należy zmierzyć w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm. Badanie to ponadto 
obejmuje usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i dna wykopu. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest dla: 
wykopów – 1 m bieżący wykopu; 
podsypki, obsypki – 1 m3 zużytego materiału; 
odwozu nadmiaru gruntu – 1 m3 odwiezionej ziemi na odległość do 5 km. 
Kable, przepusty kablowe – 1 mb 
Studzienka - kpl 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Warunkach   Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych część I Budownictwo Ogólne. 
8.2. Odbiór robót zanikających 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą gruntową i z 
opadów atmosferycznych 
rzędnej i przydatności podłoża naturalnego do linii kablowych i instalacji uziemiających (rodzaj podłoża, stopień 
agresywności, wilgotności) 
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rzędnych oraz jakości warstwy ochronnej (podsypki), zasypu oraz zasypu wykopu 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 przedmiotowymi dotyczącymi materiałów użytych do podsypki, zasypu i stanu jego ubicia. 
8.3. Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze końcowym robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonywanymi w trakcie wykonywania robót, 
- dziennik budowy, 
- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie robót, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
- protokoły częściowych odbiorów poszczególnych faz robót, 
- protokoły i zaświadczenia z dokonywanych prób montażowych, 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 
- dokumenty ( certyfikaty) stwierdzające dopuszczenie do stosowania w kraju aparatów i urządzeń,  ewentualne 
deklaracje zgodności z obowiązującymi rozporządzeniami, stanowiące podstawę dopuszczenia do stosowm1ia na 
terenie kraju. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Roboty ziemne płatne są wg ceny obmiaru, który zawiera: 
wykopy liniowe i/lub obiektowe 
ewentualną obudowa ścian (szalowanie) 
podsypka, obsypka, zasypka. 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Polskie Normy 
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów. 
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne 
PN-B-06050:1999  Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-M-47850:1990 Deskowanie dla budownictwa monolitycznego. Deskowanie uniwersalne. Terminologia, 
podział i główne elementy składowe. 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
Normy Branżowe 
PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek. 
Badanie wskaźnika piaskowego 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
Inne akty prawne 
Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 
Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 – Bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych. 
Inne dokumenty 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I Budownictwo Ogólne – opracowane przez 
COBRTI – INSTAL – wydawnictwo ARKADY – 1989 
 
WYPOSAŻENIE - ZBIORNIK 
1. WSTĘP 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
montażem urządzeń wyposażenia terenu - zbiornik. 
Zakres robót obejmuje: 
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót j.w. 
2.MATERIAŁY 
Zbiornik zaprojektowano z żelbetowych modułowych elementów prefabrykowanych o parametrach: 
Klasa wytrzymałości  betonu na ściskanie : C 45/55 wg PN-EN 206+A1: 2016-12, 
Klasa ekspozycji: XC4, XA1 oraz XF4 wg PN-EN 206+A1: 2016-12 
Nasiąkliwość betonu < 5%, 
Szczelność betonu W 10 wg  PN-B-06250:1988, 
Mrozoodporność F 150  wg  PN-B-06250:1988,  
Wskaźnik W/C ≤  0,45 
Klasa obciążenia Klasa C wg PN-S-10030:1985, obciążenie naziomu i zbiornika  100 kN/oś (  obciążenie na koło 50 kN ) 
lub obciążenie równomierne 20 kN/m2,  
3.SPRZĘT 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego zgodnego z 
wytycznymi producenta oraz aprobatami technicznymi. 
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4.TRANSPORT 
Środkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót zgodne z instrukcją producenta 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót zgodne z instrukcją producenta 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest : kpl. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawa rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowa ustalona dla danej 
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać Wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe Beda obejmować: 
- robociznę bezpośrednia wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
Aprobaty techniczne urządzeń, dokumentacja techniczna 


