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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU 

1. Informacje ogólne. 

1.1. Nazwa Inwestycji 
Przebudowa przejść podziemnych w ciągu drogi powiatowej nr 3226D 

Ul. Kościuszki  w Kłodzku  - odwodnienie , drenaż , przyłącze kanalizacji deszczowej 

1.2. Inwestor 
 Zarząd Dróg Powiatowych  w Kłodzku ul. Objazdowa 20 , 57-300 Kłodzko  

1.3. Wykonawca 
Wykonawca robót zostanie wyłoniony z przetargu. 

1.4. Podstawa opracowania ST 
Specyfikacja techniczna dla zadania: 

Przebudowa przejść podziemnych w ciągu drogi powiatowej nr 3226D 

Ul. Kościuszki  w Kłodzku  - odwodnienie , drenaż , przyłącze kanalizacji deszczowej 

została opracowana w oparciu o następujące dokumentacje projektowe: 

 
1.   Projekt budowlany   poszczególnych branż 

2.   Przedmiary robót poszczególnych branż 

3.   Kosztorysy inwestorskie poszczególnych branż 

2. Opis zadania. 
W ramach w/w inwestycji przewiduje się : 

 budowę kanału deszczowego z rur PCV 160 , 200 i 300  mm 

 budowę odwodnień liniowych  

 budowę drenaży  opaskowych  z rur karbowanych 130 mm 

 budowę drenaży  chodnika i szczelin dylatacyjnych  

 budowę studni deszczowych  

 montaż zasuw burzowych 

 modernizację i uszczelnienie istniejącej  kanalizacji deszczowej  i studni  

 wykonanie zaplecza budowy. 
 

3. Warunki terenowo-prawne 
 Inwestycja położona jest  na terenie  drogi powiatowej  nr 3226D oraz gminy Kłodzko Miasto . 

4. Specyfikacje Techniczne 

ST0     Warunki ogólne wykonania robót 

ST1     Budowa   kanalizacji deszczowej  z odwodnieniem przejść podziemnych  

ST2     Drenaż  opaskowy  dla muru oporowego , drenaż chodnika i szczelin dylatacyjnych 
 
 
 
 
 



  

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

Warunki ogólne wykonania robót 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach  zadania pn 

Przebudowa przejść podziemnych w ciągu drogi powiatowej nr 3226D 

Ul. Kościuszki  w Kłodzku  - odwodnienie , drenaż , przyłącze kanalizacji deszczowej 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zleceniu i wykonaniu robót opisanych 
w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem kanalizacji  deszczowej , odwodnieniem terenu , wykonaniem drenażu opaskowego 
i drenażu szczelin dylatacyjnych. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z 
niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi; 

ST0     Warunki ogólne wykonania robót 

ST1     Budowa  kanalizacji deszczowej z odwodnieniem terenu  

ST2     Budowa  drenażu  

1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Kanalizacja deszczowa  - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania wód 
opadowych z terenu  

Kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania ścieków / wód opadowych/ z kanałów zbiorczych  

i odprowadzania ich do odbiornika  

Kanał zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków / deszczówki/  z co najmniej dwóch kanałów 
bocznych lub przykanalików 

Przykanalik – kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków / wód opadowych/  z budynków i posesji 
do sieci kanalizacyjnej / deszczowej/. 

Urządzenia uzbrojenia sieci 

studzienka kanalizacyjna rewizyjna – studzienka na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów 

studzienka kanalizacyjna połączeniowa – studzienka przeznaczona do połączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy 

studzienka kaskadowa ( spadowa ) – studzienka mająca dodatkowy przewód pionowy umożliwiający 
wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej 
położonego kanału odpływowego 

Droga tymczasowa 

Droga specjalnie przygotowana , przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na 
czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służącymi 
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Zamówienia 



  

Księga Obmiaru - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami służącymi do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru. 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
Robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową  
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Odpowiednia /bliska/ zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami,  
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

Pas drogowy  Wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim 
drogi oraz drzew i krzewów . Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany rozbudowy 
drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez 
ruch na drodze . 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,  
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Przedmiar robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 

Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem Robót. 

 

1.5. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ROBÓT 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, S T i poleceniami Inspektora nadzoru .  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy, reperów, dziennik budowy i księgę obmiaru robót oraz dwa 
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety S.T. Na wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa  
Dokumentacja projektowa będzie zawierać niżej wymienione opracowania załączone w 
niniejszych materiałach przetargowych ; 

1. Projekt budowlany   

2. Przedmiary robót poszczególnych branż 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część kontraktu a wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich wartości: 

1  Specyfikacje Techniczne  

2  Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 



  

zmian lub poprawek .W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze 
skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji .W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 
zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu w trakcie realizacji zgodnie z projektem 
organizacji ruchu zastępczego. Przed przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi 
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 
zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 
budowy . W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak; 
zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp.; zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów 
i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa .Wszystkie znaki, zapory i inne 
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru. Fakt przystąpienia do 
robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 
nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. Koszt organizacji ruchu zastępczego, opłaty za zajęcie pasa drogowego i 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w 
cenę kontraktu.  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego . W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
wykonawca będzie: 

a) utrzymać teren budowy i wykopy bez wody stojącej,  
 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowania się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

c) Stosując się do tych wymagań będzie miał wgląd na zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
-  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
-  możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie prowadzonych robót, zapleczu placu budowy , w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego . Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały 
świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę jednocześnie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały które są szkodliwe dla 
otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość znika /np. materiały 



  

pylaste/ mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy zamawiający powinien otrzymać zgodę 
na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli wykonawca 
użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska to konsekwencje tego poniesie zamawiający. 

            1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni    właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w 
zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej potrzebnej 
pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego . 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i w sposób ciągły będzie o takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane   z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora 
nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla liniowa i jej elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót .  

2.    Materiały 
 Zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej, dotyczącej preferencji zakupu materiałów i surowców 
w krajach Unii Europejskiej oraz preferowanych (warunki ogólne umowy), wymagane jest 
przedstawienie świadectw pochodzenia każdego użytego elementu oraz surowca.  

2.1.   Materiały do wykonania sieci kanalizacyjnej  deszczowej  i  drenązowej  
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i odpowiadające wymaganiom norm i posiadające aprobaty techniczne wydane przez 
odpowiednie Instytuty Badawcze.  Wszystkie materiały użyte do budowy sieci powinny posiadać 
aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania , zgodnie z Rozp. MGPiB 
z 14 grudnia 1994 r Dz. U. Nr 10 z 8 lutego 1995 w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
dotyczących wyrobów stosowanych w budownictwie. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania, że zakupione i wbudowane materiały 
posiadają deklarację zgodności z w/w aprobatami, certyfikatami. 



  

2.2.   Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym ;opłaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów ( pospółki, piasku i żwiru ) do robót . Humus i nadkład 
czasowo zdjęte z terenu wykopów, będą formowane w hałdy i wykorzystane przy przywracaniu 
stanu terenu przy ukończeniu robót .Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na 
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora nadzoru .  

2.3.   Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy , bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeżeli Inspektor 
nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru . 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko , licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem . 

2.4.   Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.5.   Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru . 

3.  Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST i PZJ lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru, w przypadku braku ustaleń w jakich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 
wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem . Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy . Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania . Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami 
. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji 
Inspektora nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek, sprzęt, 
maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

W celu możliwości zrealizowania zadania w stosunkowo krótkim terminie Wykonawca musi 
posiadać odpowiednią ilość i rodzaj sprzętu.  

 Niezbędne do wykonania zadania jak np.: sprzęt do robót ziemnych, zgrzewarkę do PE, piły do 
nacinania nawierzchni betonowych i bitumicznych, młoty pneumatyczne, wciągarki mechaniczne, 
pompy do ścieków i odwadnianiania wykopów, sprzęt do transportu betonu, mas bitumicznych, 
rur i kręgów betonowych itp.  

4. Transport 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 



  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym w Umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Zamówienia na polecenie Inspektora Nadzoru 
będą usunięte z Terenu Budowy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

W celu możliwości zrealizowania zadania w stosunkowo krótkim terminie Wykonawca musi 
posiadać odpowiednią ilość i rodzaj środków transportu.  

5.   Wykonywanie robót 

Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
wymaganiami ST, PZJ, Projektu Organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialność za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Zamówieniu, Dokumentacji Projektowej i w ST, 
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca 

Wykonawca przedstawi Projekt Organizacji Robót  z harmonogramem . Harmonogram winien 
uwzględnić taką organizację robót, aby zapewnić wykonanie zadania zgodnie z warunkami PZJ 
oraz w określonym, nieprzekraczalnym terminie.  Harmonogram winien uwzględnić realizację 
zadania na kilku odcinkach jednocześnie z zapewnieniem odpowiedniej ilości sprzętu, środków 
transportu, materiałów oraz fachowo przygotowanych brygad pracowniczych.  

6.    Kontrola jakości robót 

6.1   Pogram Zapewnienia  Jakości [PZJ] 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą:  

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 

 bhp; 

 wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót; 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością 



  

wykonywanych robót; 

 wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

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

 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót; 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
kontrolno pomiarowe, 

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

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, sposób i procedurę pomiarów i badań / rodzaj i częstotliwość 
pobieranych próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń ; itp. / prowadzonych 
podczas dostaw materiałów, wytwarzanych mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót; 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2 .   Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania 
jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać badania i pomiary materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określane w ST, normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem . Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań . Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych , w celu ich inspekcji . Inspektor nadzoru będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia będą tak poważne , że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
nadzoru natychmiast wstrzyma ich użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3.   Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się statystycznych metod pobierania próbek , opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań . Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli . 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający . Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru . 

6.4.   Badania i pomiary 
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w S.T., stosować można wytyczne 



  

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru . Przed przystąpieniem 
do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. 

6.5.   Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru  kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych przez niego zaaprobowanych . 

6.6    Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia , Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów . 
Inspektor nadzoru , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami S. T. Na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy i na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z Dokumentacją Projektową i S.T. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7.   Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę , Inspektor nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w S.T. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy . Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Materiały posiadające atesty a urządzenia ważne 
legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 
właściwości z ST to taki materiał lub urządzenie zostaną odrzucone. 

7.   Dokumenty Budowy 

   7.1  Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego.  Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót , stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 
nazwiska oraz stanowiska służbowego . Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika 
Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru . Do Dziennika należy wpisywać w 
szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy , 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu 
robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 



  

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu , 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku wymaganiami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych /pomiarowych / dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

 dane dotyczące wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem , kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy .wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika 
Budowy Wykonawca odnotuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

  7.2  Księga Obmiaru  
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

  7.3  Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
laboratoryjne i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru . 

  7.4  Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach /1/ - /3/ następujące 
dokumenty: 

a/ pozwolenie na realizację zadania budowlanego , 
b/ protokoły przekazania Terenu Budowy , 
c/ umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne , 
d/ protokoły odbioru robót, 
e / protokoły z narad i ustaleń , 
f / korespondencję na budowie . 

  7.5   Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym . Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

8.    Obmiar robót 

8.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i S.T. w jednostkach ustalonych w kosztorysie . Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 
po pisemnym powiadomieniu  Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na trzy dni. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakiekolwiek przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie 



  

indziej w S.T. nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót . Błędne dane 
zostaną poprawione wg Instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie . Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do płatności na rzecz Wykonawcy określonej w 
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

8.2.   Zasady określania ilości robót 
Długości odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone wzdłuż 
linii osiowej. Jeżeli S.T. dla danych rodzajów robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m

3
 Jako długość pomnożona przez średni przekrój, Ilości, które mogą być 

obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub w kilogramach zgodnie z wymaganiami S.T. 

8.3.   Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru . Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji . Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

8.4.   Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
S.T.. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Ważenie dostarczanych materiałów 
budowlanych Inwestor może dokonywać na wagach innych instytucji.   

8.5.   Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiar podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem . Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
Księgi Obmiaru . W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do Księgi Obmiaru , którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

9.    Odbiór robót 

 

9.1.   Rodzaje odbioru robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

9.2.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 



  

9.3.   Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

9.4.   Odbiór ostateczny robót 

9.4.1. Procedura odbioru ostatecznego 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym, pisemnym powiadomieniem o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

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

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

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
ST, 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, wodociągowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  



  

9.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 

10.  Podstawa płatności 

 

    Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną 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 ST i w dokumentacji projektowej.  

             Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

                          robociznę bezpośrednią 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, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 
należy wliczać podatku VAT. 

 

11.  Przepisy związane  
 

Prace należy prowadzić i dokonywać odbioru zgodnie z następującymi normami polskimi i 
przepisami prawnymi a w szczególności z : 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.IMr 14, póz. 60 z późniejszymi 
zmianami). 

Rozporządzeniem MPi PS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bhp ( Dz. U. Nr 129, 
póz. 844) i załączniku do Rozporządzenia - „Pomieszczenia i urządzenia higieniczno sanitarne". 

Rozporządzeniem MBiPMB z dnia 28 marca 1972r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych (Dz.U nr13 , póz. 93). 

Rozporządzeniem MGPiB w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji remontach i 
konserwacji sieci kanalizacyjnych ( Dz. U. Nr 96 , póz. 437 ). 

Dz.U. nr 22/53 póz. 89 - BHP. Transport ręczny. 

PN-92/ B-10729 : Studzienki kanalizacyjne. 

PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
i kanalizacyjnych, warunki techniczne wykonania. 

PN-EN-124,2000 Zwieńczenie studzienek kanalizacyjnych. 

Dz.U. nr 22/53 póz. 89 - BHP. Transport ręczny. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane, określenia.  

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie. 

PN-86/B-09700 Tabl.orient, do oznakowania uzbrojenia. 

PN-81/B-10725 Wodociągi - wymagania przy odbiorze. 

PN-74/H-74200 Rury stalowe gwintowane. 



  

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

PN-70/H-97051 Przygotowanie pow. stali do malowania. 

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne w instalacjach wodnych i gazowych. 

PN-63/M-74084 Kaptury żeliwne do zasuw i hydrantów. 

PN-S-02205 “Roboty ziemne, wymagania i badania” 

BN-77/8976-06 Powłoki ochronne na kształtkach i armaturze. 

PN-B-10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
i kanalizacyjnych, warunki techniczne wykonania. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - tom 2 instalacje sanitarne. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane DZ. U nr 89 poz414 (z późniejszymi zmianami). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz.U, Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001 
poz.627. 

12. Dodatkowe wytyczne wykonania robót. 
 
W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę 
Zamawiającego oraz autorskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej 
technologii odbywać się będzie staraniem i na koszt Wykonawcy. 

 
      Przy wykonaniu robót należy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach. 

       W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 

       Ze względu, na głębokie posadowienie kanałów grawitacyjnych w terenie należy prowadzić  

nadzór autorski.  



 

  

 
SPECYFIAKCJA TECHNICZNA ST1 

 

ST 1  Budowa kanalizacji   deszczowej  z odwodnieniem przejść podziemnych 

     1. Wstęp 

1.1 Przedmiot  ST1  

     Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST1) są wymagania szczegółowe dotyczące 
wykonania i odbioru  kanalizacji  deszczowej , odwonień liniowych  

1.2  Zakres robót objętych  ST1 

     - wykonanie kanału deszczowego o średnicy 0,160m , 0,20m i 0,30 m o przepływie grawitacyjnym 

     - wykonanie odwodnień liniowych   

- wykonanie  studni deszczowych z kręgów betonowych z montoażem zasuw burzowych 

 
W niniejszej specyfikacji ST1   ujęto  następujące roboty: 

 

1. kanały deszczowe  160 mm 
2. kanały deszczowe 200 mm 
3. kanały deszczowe 300 mm 

4. studnie rewizyjne 315 mm 
5. studnie rewizyjne TEGRA  600 mm 
6. studnie deszczowe 1200 mm z kregów betonowych    
7. montaż zasuw zwrotnych  burzowych 
8. montaż odwodnień liniowych  
9. montaż wpustów deszczowych żeliwnych   

10. wykonanie przykanalików deszczowych 
11. uszczelnienie istniejących studni deszczowych  
12. uszczelnienie i remont istniejących kanałów deszczowych  w drodze  
13. geodezyjne prace pomiarowe 

1.3. Ogólne  wytyczne wykonania robót. 

1. W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać 
zgodę Zamawiającego oraz autorskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do 
zamiennej technologii odbywać się będzie staraniem i na koszt Wykonawcy. 

2. O  terminie rozpoczęcia robót Wykonawca ma obowiązek zawiadomić n/w instytucje: 

  Zarzędce Drogi  Powiatowej nr 3226D 

 Gestorów kolidujących sieci 

 
Wykonawca ma powiadomić  właścicieli działek prywatnych  o terminie wejścia na ich teren - 
wykaz  działek prywatnych w dokumentacji.  

Przy wykonaniu robót należy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach. 

W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 

3.  Materiały 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej  i odpowiadające wymaganiom norm i posiadające aprobaty techniczne wydane 
przez odpowiednie Instytuty Badawcze.   

Wszystkie materiały użyte dla budowy sieci kanalizacyjnych powinny posiadać aprobaty 
techniczne, certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia 1994 r. Dz. U. nr 10 z 8 lutego 



 

  

1995r w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów stosowanych w 
budownictwie.  

Materiały i urządzenia, a w szczególności rury kanalizacyjne i studzienki przewidziane przez 
Wykonawcę do wbudowania muszą uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

3.1.  Rury kanałowe 
Do budowy kanalizacji przewidziano: 

rury kanalizacyjne z PVC–U typ S, kielichowe, łączone na uszczelki gumowe 160,200 i 300  mm 

3.2.  Studzienki 
   Przewidziano stosowanie studzienek systemowych z tworzywa o średnicy 315 mm , 600 mm 
oraz studni z kręgów betonowych 1200 mm. 

   Zależnie od lokalizacji i głębokości zastosowano studnie  włazowe  lub niewłazowe służące  do 
zmiany kierunku przepływu ścieków i czyszczenia sprzętem mechanicznym z powierzchni 
terenu. 

 Wykonanie materiałowe studni  pozostawiono do wyboru Wykonawcy. W przypadku wykonania 
studni z kręgów betonowych należy wykonać przeciwwodną izolacją bitumiczną i zapewnić 
szczelność połączeń. 

3.3.  Włazy kanałowe 
Na studzienkach w terenach przejazdowych należy stosować włazy żeliwne typu ciężkiego D400 
i D600 wentylowane o nośności 40T z zamknięciem zatrzaskowym (pokrywa). 

3.4.   Łączenie prefabrykatów 

Elementy  prefabrykowane łączyć na uszczelki gumowe. 

4.    Składowanie i transport 

4.1  Składowanie 

4.1.1   Rury kanałowe z PVC  i elementy studni z PE 
Rury można przechowywać na przestrzeni otwartej ułożone wielowarstwowo, w pozycji  leżącej. 
Najlepiej przechowywać w fabrycznych opakowaniach. 

 Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i równa, z możliwością odprowadzenia 
wody opadowej. Pierwszą warstwę rury należy ułożyć na podkładach drewnianych. Stosy 
zabezpieczyć przed rozsuwaniem. Końcówki rur  zabezpieczać wkładkami. 

Studzienki przechowywać na wolnym powietrzu, w wyznaczonych miejscach tak, aby części nie 
były narażone na uszkodzenia. Poszczególne element różniące się wymiarami powinny być 
składowane osobno. 

Wyroby z tworzyw sztucznych należy chronić przed kontaktem ze smarami i olejami oraz  przed 
długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem.    

4.1.2  Włazy żeliwne 
Skrzynki i włazy mogą być przechowywane na wolnym powietrzu w paletach w stosy. Nie 
dopuszcza się wystawiania skrzynek poza powierzchnię palety. 

4.1.3   Kruszywo, podsypki 
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem 
zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. 

4.2 Transport materiałów 
Warunki ogólne stosowania transportu podano w ST „ Wymagania ogólne".  

4.2.1 Transport rur 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Materiały należy ustawić 
równomiernie na całej powierzchni załadunkowej i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania 



 

  

podczas przewozu. Przy pracach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących 
w publicznym transporcie drogowym i kolejowym oraz zgodnie z zaleceniami producenta. 
Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 
uniemożliwiających uszkodzenie rur. 

4.2.2 Transport  płyt   
Kręgi i płyty powinny być transportowane w pozycji do wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem, należy dokonać usztywnienia przez 
stosowanie przekładek lub klinów z drewna gumy. Rozładunek  należy dokonywać za pomocą 
trzech lin zawiesia, rozmieszczonych równomiernie na obwodzie kręgu. 

4.2.3 Transport włazów kanałowych. 
Włazy mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacji. Należy zabezpieczyć je przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem. 

4.2.4 Mieszanka betonowa 
Wszystkie materiały użyte do wykonania mieszanki betonowej, jak również gotowa mieszanka 
betonowa, powinny być transportowane: 

w sposób uniemożliwiający ich zanieczyszczenie 

wyprodukowaną mieszankę betonową o wilgotności optymalnej, należy dostarczać na budowę  
w warunkach zabezpieczających przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją 

wydajność środków transportowych powinna być dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do wbudowania mieszanki betonowej 

przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 

4.2.5 Kruszywo i materiały sypkie 
Materiały sypkie piasek i żwir oraz kruszywo należy przewozić w warunkach zabezpieczających 
przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiałami, np 
innych klas i gatunków. 

5.  Wykonanie robót 
 

Warunki ogólne  podano w ST  „Wymagania ogólne".  

5.1.   Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy : 

- ustalić miejsce placu ( odcinka ) budowy 

- ustalić miejsce składowania urobku 

- ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową 

- należy wytyczyć oś kanałów w terenie przez uprawnionego geodetę 

- dokonać trwałego oznaczenia osi w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i 
kołków krawędziowych. Kołki osiowe wbić na załamaniach w osi studzienek światki wbija się po 
obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia  jego osi podczas prowadzenia 
robót 

- ciąg reperów należy nawiązać do reperów sieci państwowej 

- zabezpieczyć teren prac zgodnie z organizacją ruchu 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy: 

- wykonać urządzenia odwadniające 

- zabezpieczyć wykop przed zalaniem wodami opadowymi 

- powiadomić wszystkich użytkowników obcych sieci o terminie rozpoczęcia prac budowlanych. 
 



 

  

5.2.   Roboty ziemne 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normami PN-S- 02205 , PN- B-10736 . 

Wykopy należy rozpocząć od najniższego punktu kanalizacji, aby zapewnić grawitacyjny odpływ 
wody z wykopu.  Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnych 
projektowanych o 20 cm bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.  

Wykop należy pogłębić do rzędnej projektowanej bezpośrednio przed ułożeniem podsypki 
piaskowej. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego 
wykopu.  tolerancja dla rzędnych dna wykopu +/-3 cm.  

Odkład części urobku po jednej stronie wykopu, tam gdzie jest to możliwe i w odległości około 
1,0 m od krawędzi wykopu. Część mas ziemnych winna być wywieziona na odkład stały, gdyż 
nie nadaje się do ponownego wbudowania. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, w sposób 
uzgodniony z użytkownikami uzbrojenia. 

Głębienie wykopów poniżej poziomu wód gruntowych wykonywać po uprzednim wykonaniu 
odwodnienia i obniżeniu poziomu wód gruntowych. 

Odwodnienie wykopów w gruntach spoistych wykonywać za pomocą drenażu poziomego. 

5.3.   Zasypka 
Materiałem zasypu powinien być grunt sypki drobno- lub średnioziarnisty bez grud i kamieni wg 
PN-86/B-02480 zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze szczególnym 
uwzględnieniem wykopu pod złącza. Zasypanie wykopów powinno odbywać się ręcznie 
warstwami o grubości 15 –20 cm do wysokości 30 cm nad wierzch rury piaskiem. Pozostałą 
warstwę gruntu można zagęszczać mechanicznie piaskiem lub gruntem rodzimym - norma BN-
72/8932-01. 

Podsypkę i obsypkę kanałów należy prowadzić bardzo starannie z uwagi na ochronę rur PCV 
przed zgnieceniem lub mechanicznym uszkodzeniem.  Właściwie wykonana podsypka i obsypka 
zapewnia równomierne rozłożenie obciążenia na rury kanalizacyjne.  

 Zagęszczanie wykonywać do 1,0 m ponad grzbiet rur ubijakami ręcznymi, powyżej 1,0 m  
ubijarkami wibracyjnymi ręcznymi. Zabrania się stosowania do zagęszczania gruntu walców 
wibracyjnych   dla kanałów wykonanych z żywic poliestrowych i PVC.  

6.     Roboty  instalacyjno - montażowe 

 

6.1. Układanie kanałów 
Przewody kanalizacji  należy układać zgodnie z PN-92/B-10735.  Przed opuszczeniem do 
wykopu sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu i zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem. Do 
wykopu można  je opuszczać ręcznie. 

 Układać je należy  kielichami w kierunku przeciwnym do spadku, w osi wykopu na wcześniej 
wykonanej dolnej części ławy betonowej lub podsypce, zgodnie z zaleceniami projektu.  

Kielichy rur  PVC  po montażu, przed zasypaniem, owijać folią aby zabezpieczyć uszczelki  przed 
zanieczyszczeniem i ścieraniem przez piasek.   

Rury po ułożeniu i wyprofilowaniu należy obsypać piaskiem. Obsypkę zagęścić.. Po zakończeniu 
robót w każdym dniu roboczym otwarty koniec ułożonego rurociągu należy zabezpieczyć 
pokrywą. 

Odchyłki w ułożeniu nie mogą przekraczać +/- 5cm różnicy w osi kanału oraz +/-1cm w stosunku 
do proj. rzędnych posadowienia. Po próbie szczelności rury należy zasypać do takiej wysokości, 
aby znajdujący się nad nimi grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 

6.2.  Montaż studzienek 
 

Dno wykopu wyrównać, usunąć kamienie. Wykonać warstwę nie zagęszczonej podsypki z piasku 
o wys. 10cm, w gruntach nawodnionych ze żwiru. 

Kinetę układać  na podsypce. Wykonać podłączenie  rur kanalizacyjnych. i dokładne ustawić kąt 
podłączenia rur. Górę kinety wypoziomować. Zasypać wykop do wys. 30cm nad wierzch 



 

  

przewodu i zagęścić obsypkę.  

Rurę trzonową dociąć do wymaganej wysokości, założyć. uszczelkę.  

Kielich kinety posmarować środkiem poślizgowym i zamontować trzon. 

Dokładny  sposób montażu zawarty jest w instrukcjach producenta dla poszczególnych  średnic 
studni. 

Wypełnienie wykopu wokół studni powinno być wykonane materiałem sypkim w taki sposób, aby 
zagwarantować staranne i równomierne wypełnienie wszystkich wolnych przestrzeni po 
zewnętrznej stronie studni. 

Nie wolno  zasypywać gruntem z kamieniami. 

Grunt wokół studni zagęszczać warstwami. 

Dla studni wykonywanych w gruncie nawodnionym należy bezwzględnie utrzymywać poziom 
obniżony poziom wody gruntowej do momentu całkowitego obsypania studni gruntem wraz z 
odcinkami króćcowymi wychodzącymi z kinety studni.                                                                                                               

Na ustabilizowanym gruncie układać pierścień odciążający  oraz właz. W nawierzchni 
utwardzonej właz zrównać precyzyjnie z poziomem nawierzchni. W terenie zielonym właz 
wynieść 15cm nad teren i obrukować  na zaprawie. 

W drogach gruntowych i wjazdach ziemnych do posesji należy właz zrównać z poziomem terenu 
a wokół wybrukować pierścień na zaprawie cementowej. 

6.3   Próba szczelności 
Próbę szczelności kanalizacji należy przeprowadzić zgodnie z PN-92/B-10735. 

 

7.  Kontrola  jakości 

 

7.1   Zakres kontroli jakości 
Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót i obejmować 
powinna Kontrolę zgodności z PT, wykopów, podłoża, umocnienia wykopów, materiałów, 
ułożenia przewodów, zasypki, szczelności kanału, izolacji termicznej rur i izolacji przeciwwodnej 
studzienek betonowych. 

a) 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. 

b) Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych i wodą gruntową, 
zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod 
wykonywania wykopów. 

c) Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi 
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany,  

jest zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom 
normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia 
agresywności środowiska   i wprowadzić korektę Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do 
akceptacji Inżyniera  

g) Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy 
czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka 
podłoża z dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, 
rzędne podłoża i głębokości ułożenia podłoża. 

h) Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Instrukcji Producenta i ST, w tym na 
podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z 
normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz 
bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania 



 

  

specjalistyczne. 

i) Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmują czynności wstępne sprowadzające się do 
pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością 0,5 cm), badanie ułożenia 
przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Sprawdzenie 
wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

j) Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka kanału 
wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. 
Podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W 
przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie 
niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn 
nieszczelności. 

k) Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału 
wraz ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby 
szczelności należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. położenia zwierciadła wody 
gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek. 

l) Badanie zabezpieczenia studzienek wykonanych z betonu przed korozją należy wykonać od 
zewnątrz po próbie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie 
szczelności na infiltrację. Izolację powierzchniową studzienek należy sprawdzić przez opukanie 
młotkiem drewnianym, natomiast wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolację 
studzienek przez oględziny zewnętrzne.. 

d) Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu 
przewodu do powierzchni terenu. 

e) Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad 
wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie 
ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie 
nie więcej niż 20 m. 

f)  Badania nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12 wilgotności zagęszczonego gruntu. 

8.    Obmiar  robót 
 

Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) kanalizacji 

8.1.   Cena jednostki obmiarowej 
Cena za 1 m kanalizacji  deszczowej  i odwodnienia liniowego obejmuje: 

 - roboty pomiarowe, przygotowawcze,  

 - wytyczenie trasy kanalizacji, 

- wykonanie i umocnienie wykopów 

- odwodnienie wykopów, 

- dostarczenie materiałów, 

- wykonanie pomostów nad wykopami, 

- zabezpieczenie urządzeń podziemnych, 

- przygotowanie podłoża, 

- ułożenie rur, 

- obetonowanie kanałów,  

- montaż studzienek z gotowych elementów 

- wykonanie indywidualne studzienek  

- przekroczenia dróg 

- badanie szczelności, 

- transport urobku na czasowy odkład i stały odkład 



 

  

- zasypanie wykopu z zagęszczeniem. 

 - opróżnienie i zasypanie istniejących osadników wybieralnych 

- roboty porządkowe 

- uszczelnienie rur i studni 

- montaż zasuwy zwrotnej  

- naprawa nawierzchni chodnika  

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza 

8.2.   Ilość jednostek obmiarowych; 

8.2.1. Kanalizacja   deszczowa  
- Kanały z rur : 

1. DN 160 PVC-U, typ S                       

2. DN 200 PVC-U, typ S                       

3. DN 300 PVC-U, typ S 

8.2.2. Wyposażenie kanalizacji 
1. Studzienki rewizyjno – połączeniowe: 

     - 315  z PEHD   

     - 600  z PEHD   

     - 1200 z kręgów betonowych  

                 2.      Odwodnienie liniowe   
                 3.      Przykrycie koryta    
                 4.      Wpust żeliwny deszczowy  
                 5.      Zasuwa  zwrotna  burzowa  

8.2.3. Roboty towarzyszące 
- Wykopy w gruntach kat.IV głębokość   do 4,5m                    
- Obudowa wykopów  
- Naprawa nawierzchni chodnika                  

- Obsługa geodezyjna 

9.  Odbiory  robót 

9.1.   Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy obejmuje: 

- zgodności wykonanych robót z dokumentacją 
- materiałów 
- szczelności 

Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż jeden 

przelot (od studzienki do studzienki). 

Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu i wpisane do Dz.B. a 

podpisane przez nadzór techniczny i członków komisji sprawdzającej. 

9.2.   Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy obejmuje: 

- sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych 
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień 
- sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych  

Wyniki odbioru końcowego należy ująć w protokole. 

10.  Roboty  towarzyszące 

10.1  Organizacja zaplecza i placu budowy 
Wykonawca we własnym zakresie zapewni zagospodarowanie zaplecza i placu budowy w 
zakresie przygotowania terenu ( ogrodzenie, utwardzenie ) , doprowadzenia energii elektrycznej, 



 

  

wykonanie lub postawienie pomieszczeń socjalnych i biurowych )  

10.2  Geodezyjna obsługa inwestycji   
 Wykonawca zapewni własnym staraniem bieżącą obsługę geodezyjną w zakresie tyczenia trasy 
i rzędnych kanalizacji oraz wykonania pełnej dokumentacji powykonawczej z mapami 
geodezyjnymi 

10.3  Organizacja ruchu zastępczego 
Wykonawca własnym staraniem zapewni właściwą organizację ruchu zastępczego zgodnie z 
zatwierdzonym projektem  

Wszelkie koszty związane z robotami towarzyszącymi, zajęciem pasa drogowego itp obciążają 
Wykonawcę, należy je więc uwzględnić w koszcie zadania 

 

11. Przepisy  związane 

 

11.1 Normy 

 
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
3. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykorzystania i badania przy 

odbiorze. 
4. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
5. PN-69/B-10260 Izolacja bitumiczna. Wymagania i badania przy odbiorze.  
6. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  
7. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze. 
8. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
9. PN-81/C89203  Kształtki kanalizacyjne z  NPVC 
10. PN-87/H-74051/00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
11. PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
12. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów  wod-kan. Warunki techniczne wykonania. 
13. PN-64/H-74086 Stopnie do studzienek kontrolnych. 
14. BN-83/8936-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
15. BN-83/8971-06.01 Rury bezciśnieniowe.  
16. BN-86/8971-08 Kręgi betonowe i żelbetowe. 
17. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
18. BN-62/6738-07  Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
19. BN-66/6774-01 Żwir i pospółka. 

11.2 Instrukcje i katalogi 
Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PVC produkowanych przez Wavin 
Metalplast- Buk k/Poznania 1993. 

Instrukcje montażu studzienek z PE 315, 1000, 600– Wavin Buk, 1997,1998,2000 

Kanalizacja zewnętrzna – Informacja techniczna i Zestawienie Wyrobów – Wavin Buk 1996 

KB-38.4.3/1 73 Płyty pokrywowe.  

KB4-4-12.1/6 Studzienki połączeniowe.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom Il-  Instalacje 

 sanitarne i przemysłowe - Warszawa, 1988,. 

Warunki techniczne wykonania i  odbioru  rurociągów z tworzyw sztucznych – Warszawa 1998 

 

 

 

 

 



 

  

 

Specyfikacja techniczna  ST 2 

 

DRENAŻ  OPASKOWY  , DRENAŻ CHODNIKA i  DYLATACJI  

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową drenażu . 

1.2. Zakres stosowania OST 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 

szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót . 

  

1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem drenażu  opaskowego. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” . 

2.2. Rury kanałowe 

           Rury  perforowane – drenaż o średnicy  130 mm w otulinie z włókna kokosowego 

2.3. Studzienki odwadniające  
            Studnia z tworzywa  315 mm odwadniająca  

2.4. Kruszywo na podsypkę 

Podsypka i zasypka rowu drenarskiego w całości  musi być wykonana ze żwiru. Użyty materiał na 
podsypkę powinien odpowiadać             wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-
11111 [3], PN-B-11112 [4]. 

2.5. Beton 
 Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07 [17]. 

2.6. Zaprawa cementowa 
 Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [7]. 
 

2.7. Składowanie materiałów 
2.7.1. Rury kanałowe 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 
opadowych. 

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 
drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli 
powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 
sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. 

2.7.2. Kręgi 



 

  

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 
1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych kręgów. 

2.7.3. Cegła kanalizacyjna 

Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej 
z odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. 

Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający 
łatwość przeliczenia. Cegły powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach 
albo pryzmach. 
Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej 
wysokości nie przekraczającej 3,0 m.Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i 
pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m. 

2.7.4. Włazy kanałowe i stopnie 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 
Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 
odwodniona. 

 

2.7.5. Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  „Wymagania ogólne”  

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej i drenażu  
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej i drenażu powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 koparek przedsiębiernych, 

 spycharek kołowych lub gąsiennicowych, 

 sprzętu do zagęszczania gruntu, 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  „Wymagania ogólne”  

4.2. Transport rur  
Rury, zarówno rury PCV i  perforowane , mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy 
wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 
bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.Przy wielowarstwowym układaniu rur górna 
warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu 
Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne 
warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości 
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

 

4.3. Transport kręgów 
 Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do  

pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 

usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów. 

4.4. Transport  odwodnienie liniowego 
Korytka  mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przesuwaniem się podczas transportu. 



 

  

4.5. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i 
obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

4.6. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  „Wymagania ogólne”  

5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie 
za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 
rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne 
przekaże Inżynierowi. 

5.3. Roboty ziemne 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte . Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub 
mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 
projektowanej o 0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób 
uzgodniony z Inżynierem. 
W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od  0,10 do 0,15 m głębiej od 
projektowanego poziomu dna. 

5.4. Przygotowanie podłoża 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem 
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, 
żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm.  

 Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w SST. 

5.5. Roboty montażowe 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia 
rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 

 najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 
przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 

 dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰, 

 dla kanałów i kolektorów przelotowych -1 ‰ 
        (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 ‰). 
  

5.5.1. Rury kanałowe 

Poszczególne ułożone rury PCV  powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem 
pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania 
uszczelnienia złączy. 

 Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience 
Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien 
zawierać się w granicach  od 45 do 90

o
. 

Rury należy układać w temperaturze powyżej 0
o
 C, a wszelkiego rodzaju betonowania 

wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8
o
 C. 

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego kanału przed zamuleniem. 

5.5.2. Rury drenarskie  



 

  

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu drenażu  należy 
przestrzegać następujących zasad: 

 trasa drenu powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie  

 włączenie drenu  do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki  

 spadki rur  powinny wynosić 0,5 - 1,0 % 

 kierunek trasy drenu powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 

 włączenie drenu do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45
o
, max. 90

o
 (optymalnym 

60
o
), 

 włączenie drenu  do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać tak, aby 
wysokość spadku przykanalika nad dnemstudzienki wynosiła max. 50,0 cm.  

 

 5.5.3. Studzienki  odwadniające  
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek 

odwadniających  należy przestrzegać następujących zasad: 

 studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów 
bocznych, 

 wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 

 studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie 
wykopu  

 studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym.  

 w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy stosować 
studzienki spadowe-kaskadowe, 

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany studzienki betonowej należy obudować i uszczelnić 
materiałem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej. 
Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych. 

5.5.4. Studzienki bezwłazowe  

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 m. Wszystkie kanały w tych studzienkach 
należy łączyć sklepieniami. 

 Studzienki posadawia się na podsypce z piasku grubości 7 cm, po ułożeniu kanału. 
 W płycie dennej należy wyprofilować kinetę zgodnie z przekrojem kanału. 

Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku 
kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna stanowić przejście z jednego 
wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej          3 % w kierunku kinety. 

 

5.5.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy 
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik 
zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w SST. 

 Rodzaj żwiru do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST  „Wymagania ogólne” . 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i 
zapraw i ustalić receptę. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością określoną w niniejszej OST i zaakceptowaną przez Inżyniera. 

 W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 
mineralnego lub betonu, 

 badanie odchylenia osi kolektora, 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

 badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego i drenażu , 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 



 

  

 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych  

 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż  5 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm, 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm, 

 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5 mm, 

 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku), 

 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
powinien być zgodny z pkt 5.5.9, 

 rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do  5 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  „Wymagania ogólne”  

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego drenażu . 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  „Wymagania ogólne”  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 roboty montażowe wykonania rur  deszczowych i drenażu , 

 wykonane studzienki ściekowe i  odwadniające , 

 wykonane warstwy filtracyjnej  

 wykonana izolacja, 

 zasypany  zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i  
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST  „Wymagania ogólne”  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji lub drenażu  obejmuje: 

 oznakowanie robót, 

 dostawę materiałów, 

 wykonanie robót przygotowawczych, 

 wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV  i jego odwodnienie, 

 przygotowanie podłoża i fundamentu, 

 wykonanie sączków, 

 wykonanie wylotu kolektora, 

 ułożenie przewodów kanalizacyjnych, drenażu , studni, studzienek ściekowych, odwodnienia 
liniowego  

 wykonanie warstwy filtracyjnej , 



 

  

 zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
20. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
21. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykorzystania i badania przy 

odbiorze. 
22. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
23. PN-69/B-10260 Izolacja bitumiczna. Wymagania i badania przy odbiorze.  
24. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  
25. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze. 
26. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
27. PN-81/C89203  Kształtki kanalizacyjne z  NPVC 
28. PN-87/H-74051/00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
29. PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
30. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów  wod-kan. Warunki techniczne wykonania. 
31. PN-64/H-74086 Stopnie do studzienek kontrolnych. 
32. BN-83/8936-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
33. BN-83/8971-06.01 Rury bezciśnieniowe.  
34. BN-86/8971-08 Kręgi betonowe i żelbetowe. 
35. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
36. BN-62/6738-07  Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
37. BN-66/6774-01 Żwir i pospółka. 

10 .2 Instrukcje i katalogi 
Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PVC produkowanych przez Wavin 
Metalplast- Buk k/Poznania 1993. 

Instrukcje montażu studzienek z PE 315, 1000, 600– Wavin Buk, 1997,1998,2000 

Kanalizacja zewnętrzna – Informacja techniczna i Zestawienie Wyrobów – Wavin Buk 1996 

KB-38.4.3/1 73 Płyty pokrywowe.  

KB4-4-12.1/6 Studzienki połączeniowe.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom Il-  Instalacje 
sanitarne i przemysłowe - Warszawa, 1988,. 

Warunki techniczne wykonania i  odbioru  rurociągów z tworzyw sztucznych – Warszawa 1998 
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