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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST - 00 „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach projektu pn. 
„Podłączenie nowo odwierconych otworów studziennych, dla studni nr 8p, 9p, 10p na 
ujęciu wody podziemnej w Zawadzie”. 
 
Inwestor: 
Zielonogórskie Wodociągi i kanalizacja  sp. z o.o. 
u. Al. Zjednoczenia 110a 
65-120 Zielona Góra 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.1. 
 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
1.3.1. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 
 

1 ST 01 Roboty ziemne 

2 ST 02 Sieć wodociągowa, obudowy studni – roboty montażowe 

3 ST 03 Roboty drogowe 

4 ST 04 Zasilanie energetyczne studni ujęciowej 

  
W zakresie projektu przewidywana jest budowa: 

• trzech odcinków sieci wodociągowej o średnicy Ø150 o łącznej dł. 163,0 m, 

• obudowy studni głębinowych z montażem pompy głębinowej, 

• dróg dojazdowych do w/w studni, 

• zasilanie elektroenergetyczne ww studni. 
 
Wykonywane prace są oznaczone następującym kodem CPV: 
- 45230000-8 – roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych. 
 
1.4. Niektóre określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
1.4.1.  Umowa – załącznik do dokumentów przetargowych, a po podpisaniu jeden z 

zasadniczych dokumentów kontraktu, która wraz z załącznikami reguluje prawa i 
obowiązki stron wynikające z niej i związane z jej wykonaniem. 

1.4.2.  Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
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1.4.3.  Teren budowy/Plac budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.4.  Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi. 

1.4.5.  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. 

1.4.6.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej budowy. 

1.4.7.  Skróty używane w niniejszej dokumentacji powinny być rozumiane następująco: 
ST  - Specyfikacja Techniczna, 
PN   - Polska Norma, 
PN-EN  - Polska Norma oparta na standardach europejskich, 
WTWiOR  - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
PZJ   - Program Zapewnienia Jakości, 
ITB   - Instytut Techniki Budowlanej, 
WO  - Warunki Ogólne.  

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 
1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy 
Dokumentację projektową budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu, 
stanowią: 

• projekt budowlany z elementami wykonawczymi wraz z pozwoleniem na budowę, będący 
w posiadaniu Zamawiającego, 

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

• Dziennik budowy, 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych.  

Wykonawca w cenie kontraktowej winien ująć: 

• obsługę geodezyjną budowy, geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektów i 
powykonawczą dokumentację projektową budowy dla całości wykonywanych robót, 

• o ile zajdzie taka potrzeba opracowania i zatwierdzenie pozwolenia wodnoprawnego na 
odwodnienie wykopów, 

• organizację i zabezpieczenie placu budowy, 

• nadzory właścicieli istniejących urządzeń podziemnych. 
 
1.5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową budowy i specyfikacjami. 
Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty 
przekazane przez Inspektora nadzoru wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania 
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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 następująca kolejność ważności dokumentów: 

• umowa, 

• specyfikacja techniczna, 

• kosztorys ofertowy, 

• projekt budowlany. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową budowy i specyfikacjami technicznymi. Dane określone w dokumentacji 
projektowej budowy i specyfikacjach technicznych 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 budowy lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą niezwłoczne zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.  
 
l.5.3. Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy 
oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru końcowego robót, a w szczególności: 

• utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy plac 
budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 

• w czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, 

• koszt zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową 
włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 
czynników i mediów energetycznych na placu budowy, takich jak: energia elektryczna, 
gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W cenę kontraktową winny 
być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z 
korzystaniem z tych mediów w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych 
likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu kontraktu. Zabezpieczenie 
korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 
wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków 
technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i 
otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.  
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1.5.4. 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: 

• utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1)  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
2)  środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, 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. 
 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 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. 
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1.5.7. 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 urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Uznaje się, że w cenę kontraktową włączone są wszelkie opłaty za nadzór użytkowników i 
właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na placu budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru.  
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie placu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora 
nadzoru. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 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. 

 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia przez inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
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Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora 
nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.11. 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.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.5.12. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. 
Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności wykonawca jest zobowiązany powiadomić 
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o 
przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy 
uzgadniające, stosownie do  uzgodnień i decyzji zawartych w załącznikach do projektu 
budowlanego. 
Z chwilą przejęcia placu budowy wykonawca odpowiada przed właścicielem nieruchomości, 
którego teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie.  
Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób 
zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg 
montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właściciela terenu, na którym prowadzone będą prace 
związane z uzbrojeniem studni 8p, 9p i 10p wraz z jej podłączeniem do istniejącej sieci 
wodociągowej oraz elektrycznej na ujęciu lewarowym w Zawadzie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

 
1.5.13. Prace wykonywane w pasie drogowym. 
Zajmujący pas drogowy odpowiada za stan bezpieczeństwa w zajmowanym pasie drogowym 
i ponosi odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu szkód mogących zaistnieć w 
związku z prowadzonymi robotami. 
Przed rozpoczęciem prac w drogach, wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym 
fakcie właściciela dróg celem przekazania terenu. 
Po zakończeniu robót zajmowane odcinki pasa drogowego należy przywrócić do stanu 
pierwotnego. Zakończenie prac należy zgłosić właścicielowi i uzyskać pozytywną opinię 
odbioru. 
Wszelkie koszty związane z w/w zezwoleniami nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że są włączone w cenę kontraktową. 
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1.5.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów  o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.  
 
1.5.15. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 
własność zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić inspektora i 
postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń wykonawca poniesie 
koszty lub wystąpią opóźnienia w robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu z 
zamawiającym i wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót lub wysokość kwoty, o 
którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła szukania materiałów  
Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
inspektora nadzoru. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 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.  
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu 
przy ukończeniu robót.  
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań inspektora nadzoru.  
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.  

 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione  
z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli 
inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  
i 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 placu budowy  
w miejscach uzgodnionych z inspektor nadzorem lub poza placem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez wykonawcę. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi 
inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora 
nadzoru. 
 
3.  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez 
inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 
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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 budowy 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, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
kontraktu, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4.  TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w 
terminie przewidzianym kontraktem. 
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 
kontraktu na polecenie inspektora nadzoru będą usunięte z placu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez 
wykonawcę oraz poleceniami inspektora nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez inspektora nadzoru.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione 
przez wykonawcę na własny koszt (za wyjątkiem, gdy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na piśmie przez inspektora nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie 
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji 
projektowej budowy i w ST, a także w normach i wytycznych.  
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Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.l. Program 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, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową budowy, 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, 

• wyposażenie 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 pomiarowo-kontrolne, 

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

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości  
w czasie transportu, 

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

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakości materiałów.  
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może zażądać od wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, 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 te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów 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 
Zaleca się stosowanie 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 wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez 
inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez 
inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o 
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,  
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 ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową budowy i 
ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek 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 ST. 
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 takie materiały i/lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 

 
6.8. Dokumenty Budowy 

(1) Dziennik Budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym zamawiającego 
i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
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budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i 
inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania wykonawcy terenu budowy,  
• datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej,  
• uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

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

robotach,  
• uwagi i polecenia inspektora nadzoru,  
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i  

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

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,  
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

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

badań z podaniem kto je przeprowadzał,  
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  
• inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
wykonawcy robót. 
 
(2) Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST.  

 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru. 
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(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)÷(3) następujące 
dokumenty: 
a)  pozwolenie na budowę, 
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)  operaty geodezyjne, 
g)  plan „bioz”. 

 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych robót zgodnie  
z dokumentacją projektową budowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie lub gdzie 
indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na 
piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz wykonawcy lub w innym czasie określonym  
w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawcę i inspektora nadzoru. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych, w 
KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej i w przedmiarze robót. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m
3
 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami specyfikacji technicznych. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 
to wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom specyfikacji technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w 
sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. 

 
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót,  
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane  
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
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. 
 
8. ODBIORY ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
· odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
· odbiorowi częściowemu, 
· odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
· odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
· odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych 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 tego 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.  
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór końcowy 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
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 ST.  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 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, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy.  
 
8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  
• szczegółowe specyfikacje techniczne, 
• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
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• protokoły odbiorów częściowych,  
• recepty i ustalenia technologiczne,  
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (itp. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, 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 i 
stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji w kosztorysie i przyjętą przez zamawiającego w 
dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w kontrakcie. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej 
budowy. 
Cena jednostkowa będzie obejmować:  

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi,  

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą 
pozycją kosztorysową. 

 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagać ogólnych obejmuje 
wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
Błędy w kosztorysie przedmiarowym, popełnione przez biuro projektów, nie zwalniają 
wykonawcy od prawidłowego zestawienia w zakresie objętym dokumentacją projektową. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego i szczegółowego zapoznania się z 
dokumentacją techniczną i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne 
(zmiana trasy wynikająca z uzgodnień z właścicielami gruntów). Ewentualne niezgodności 
należy zgłosić do inwestora w formie pisemnej przed złożeniem oferty przetargowej. 
 
9.3 Dokumentacja powykonawcza  
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać projektową dokumentację 
powykonawczą budowy zgodnie z p.1.5.1. niniejszej ST 00. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmują zakres robót 
zgodny z opisem zawartym w ST.  

 
9.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy :  

• dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki 
itp.);  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i 
obejmują zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż wykonawca jest 
w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 
wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 
obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi 
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. 
 
10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 
 
W szczególności przy realizacji Robót należy przestrzegać przepisów określonych w: 



Specyfikacja Techniczna  

 

                                                                                                                                                                                  
 „Podłączenie nowo odwierconych otworów studziennych, dla studni nr 8p, 9p, 10p  

na ujęciu wody podziemnej w Zawadzie” 
– specyfikacja techniczna – 

 

22 

1. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. 2013, poz. 1409  z późniejszymi 
zmianami); 

2. Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013 poz. 907 z 
późniejszymi zmianami); 

3. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 r., poz. 883 z 
późniejszymi zmianami); 

4. Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej; jednolity tekst (Dz.U. 
nr.147/2002., poz. 1229 z późniejszymi zmianami); 

5. Ustawie z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. nr.122/2004., poz. 1321 z 
późniejszymi zmianami); 

6. Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr. 2013r., poz. 1232 z 
późniejszymi zmianami.); 

7. Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2015, poz. 469, z późniejszymi zmianami); 

8. Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; jednolity tekst (Dz.U. 2013 poz. 260 z 
późniejszymi zmianami); 

9. Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne; jednolity tekst (Dz.U. nr.2015 
r., poz. 520 z późniejszymi zmianami). 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych w ramach budowy pn. „Podłączenie nowo odwierconych otworów 
studziennych, dla studni nr 8p, 9p, 10p na ujęciu wody podziemnej w Zawadzie”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. 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 podłączeniem nowych otworów studziennych do istn. sieci wodociągowej na 
ujęciu wody w Zawadzie.  

Zakres robót obejmuje: 

• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej,  

• wykopy w gruncie kat. III -IV, wąskoprzestrzenne, ręczne i mechaniczne, na odkład, 

• umocnienia ścian wykopów palami szalunkowymi, 

• odwodnienie wykopów, 

• zabezpieczenie wykopów przed napływem wód opadowych i roztopowych i związane z 
tym utrzymanie wykopów w stanie suchym, 

• podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego, 

• zasypanie z zagęszczaniem wykopów, ręczne i mechaniczne, 

• zagęszczanie gruntu w miejscu przebiegu dróg, 

• wykonanie nasypu i profilowanie skarp, 

• montaż i demontaż konstrukcji podparć i podwieszeń istniejących rurociągów i kabli, 

• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 
 

1.4. 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 oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

• zasypka – wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 

• ukopy – pobór ziemi z odkładu, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy 
nasypów lub wykonania zasypki lub wywiezione na składowisko, 

• wykopy obiektowe – wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1m, 

• 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, 
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• 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). 

 

• szerokość wykopu - oznacza szerokość wymaganą dla części roboczej wykopu po 
wykonaniu umocnienia (mierzoną w świetle wykopu między ściankami umocnienia od 
strony części roboczej wykopu). Oznacza to, że: zarówno przy ustalaniu przedmiaru 
robót, jaki i przy wyliczaniu obmiaru robót ziemnych (w celu wyliczenia należnej zapłaty 
dla Wykonawcy) w ilości robót ziemnych nie uwzględnia się poszerzenia wykopu 
koniecznego do montażu szalunków (grubości szalunków). Wykonawca, w dostosowaniu 
do systemu szalunków, jakimi dysponuje i jakimi będzie zabezpieczał wykopy, uwzględni 
w cenie wykonania 1 m3 robót ziemnych (wykopu, zasypki) wykonanie i zasypanie (z 
wszelkimi przemieszczeniami) poszerzenia wykopu niezbędnego w celu umieszczenia 
szalunków. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami kontraktu.  
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 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, 

• materiały na kładki dla pieszych, 
 
2.2. 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. 

2.3. 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. 
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3. SPRZĘT 

Warunki ogólne dotyczące używania sprzętu podano w ST 00. 

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. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 

• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty 
pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki itp.),  

• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów oraz głazów, zwietrzeliny  
(spycharki, zgarniarki, równiarki itp.), 

• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, 
taśmociągi itp.), 

• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
Roboty związane z odwodnieniem wykopów, prowadzone będą przy użyciu następującego 
sprzętu mechanicznego: 

• agregat pompowy do zestawu igłofiltrów, 

• agregat prądotwórczy. 
 
4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urobku z robót ziemnych należy stosować 
środki transportu, spełniające warunki ogólne, podane w ST- 00. 
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 

5.1 Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót  podano w ST 00.  

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), 

• odwodnienie wykopu, 

• odspojenie i odkład urobku, 

• przygotowanie podłoża, 

• zasypka i zagęszczenie gruntu, 

• wykonanie nasypu i  odtworzenie skarp, 

• wykonanie podsypki i obsypki rurociągów, ewentualna wymiana gruntu. 
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5.2 Wymagania szczegółowe wykonania robót 

5.2.1. Wykopy    
Dno wykopu powinno być równe i wykonane na rzędnej ustalonej w dokumentacji 
projektowej, szerokość winna być dobrana do średnicy rurociągu. 

 

1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia tras rurociągów i trwale 
oznaczy je w terenie.  
Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych należy usunąć darń i ziemię roślinną (na 
szerokość projektowanej drogi) pryzmując ją z jednej strony wykopu liniowego. 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.  
 
2. Odwodnienie wykopów 

 
Przed wykonaniem odwodnienia, o ile na podstawie obliczeń wyniknie taka konieczność, 
Wykonawca opracuje operat wodnoprawny na odwodnienie wykopów budowlanych, 
następnie uzyska pozwolenie wodnoprawne na zrzut wody z odwodnienia oraz uzyska zgodę 
na zrzut wody od właściciela cieku. 
W zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości obniżenia zwierciadła wody 
mogą być stosowane następujące metody odwodnienia: 

- metoda powierzchniowa - polega na odprowadzeniu wody w miarę pogłębiania 
wykopu. Do jej realizacji wykorzystuje się ustawione na powierzchni terenu 
ręczne lub spalinowe pompy membranowe, 

- igłofiltry - ma zastosowanie w przypadku dużego nawodnienia gruntu i polega na 
zastosowaniu igłofiltrów. 

Przewiduje się następujące sposoby odwadniania wykopów: 

• odwodnienie powierzchniowe przy pomocy pomp montowanych w tymczasowych 
studniach z kręgów żelbetowych. Wydajność pomp do 10 l/s. 

• odwodnienie igłofiltrami ułożonymi dwustronnie w odl. co 1,0 m w układzie 
jednopiętrowym. Roboty wykonywać odcinkami o długości 50 m poprzez 8 
zestawów. Czas pracy urządzeń do odwodnienia odcinka rurociągu dotyczy wykonania 
wykopu, podłoża, ułożenia rurociągów, wykonania podsypek i zasypek. 

W szczególnych przypadkach może zaistnieć zmiana sposobu odwodnienia: 

• przy wystąpieniu wyższego poziomu wód gruntowych, poprzez zagęszczenie 
rozstawu igłofiltrów, 

• przy wystąpieniu niższego poziomu wód gruntowych, poprzez rzadsze 
rozstawienie igłofiltrów. 

Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących warunków 
gruntowo-wodnych i uzgodnić go z Inżynierem. 

Wodę z odwodnienia wykopów należy odprowadzić rurociągiem tymczasowym do 
najbliższego rowu. 
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3. Roboty ziemne 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. 
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 
należy zabezpieczyć rurami osłonowymi np. AROT typu A110PS o długości jednostkowej 
3,0m. 
Kable telekomunikacyjne należy zabezpieczyć pustakami kablowymi. 
Zbliżenia i skrzyżowania z kablami i słupami energetycznymi wykonać zgodnie z normami PN-
76/E-5125 i PN-E-05100-1. 
W miejscu występowania istniejącego uzbrojenia wykopy wykonywać ręcznie. 
W wykopach wąskoprzestrzennych ściany umocnić w zależności od zagłębienia przewodu i 
warunków gruntowych grodzicami 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 0,20 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. 

 

4. 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. 

 

5. 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 najmniej 0,30 m. 
Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach: 
- etap I – wykonanie warstwy ochronnej nad rurociągami z wyłączeniem odcinków na 

złączach, 
- etap II – po próbie szczelności złącz rurociągów, wykonanie warstwy ochronnej w 

miejscach połączeń, 
- etap III - zasyp wykopu  warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań 

i rozpór ścian  wykopu. 
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Zasypkę wykopów wykonywać mechanicznie warstwami do 30 cm, z zagęszczeniem 
ubijakami mechanicznymi dla zapewnienia stabilności przewodu i nawierzchni nad 
rurociągiem.  
Zasypkę wokół studzienek odwodnieniowych 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. 
Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić do stanu pierwotnego nawierzchnię na 
całej długości tras rurociągów i obiektów kubaturowych. 
 

Nasypy 

Grunt do wykonania nasypów nie powinien zawierać dodatkowych zanieczyszczeń. W 
przypadku, gdy grunt nie ma właściwej wilgotności, należy go zwilżyć i zastosować 
odpowiednio dobrany sposób zagęszczania. Grunt nie może być też nadmiernie zawilgocony. 
Poszczególne warstwy  gruntu w nasypie powinny być jednakowej grubości i układane 
warstwami poziomymi. Nachylenie warstw w kierunku podłużnym nasypu nie powinno 
wynosić więcej niż 10% a w poprzecznym do 5% dla gruntów sypkich.  

Poszczególne warstwy należy stabilizować cementem. Grunt powinien być wymieszany z 
cementem w sposób zapewniający jednorodność na określoną głębokość, gwarantującą 
uzyskanie projektowanej grubości warstwy. Po wymieszaniu gruntu z cementem należy 
sprawdzić jej wilgotność. Wilgotność  mieszanki przed zagęszczeniem nie może się różnić od 
wilgotności optymalnej o więcej niż +10%, -20% jej wartości. Po zakończeniu mieszania 
powierzchnie warstwy wyrównać i przystąpić natychmiast do zagęszczania warstwy. 
Rozmieszczenie gruntów w nasypie powinno odpowiadać warunkom: grunty mało 
przepuszczalne w środku a bliżej skarp nasypów grunty gruboziarniste; grunty spoiste 
powinny być przykryte na skarpach i koronie nasypu warstwą ochronną z gruntów sypkich; 
grunty znajdujące się w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających 
poślizg lub filtrację wody. Poszczególne warstwy  gruntu w nasypie powinien być jednakowej 
grubości i układane wraz z zagęszczaniem warstwami poziomymi. Sprzęt do zagęszczania 
należy dostosować do rodzaju zagęszczanego gruntu. Grubość warstwy natomiast do rodzaju 
gruntu i sprzętu do zagęszczania. Nachylenie warstw w kierunku podłużnym nasypu nie 
powinno wynosić więcej niż 10% a w poprzecznym do 5% dla gruntów sypkich. Wilgotność  
gruntu przed zagęszczeniem nie może się różnić od wilgotności optymalnej o więcej niż 
+10%, -20% jej wartości. Odchyłki wymiarowe nasypów winne zawierać się w granicach: 

± 2-5 cm dla rzędnej korony 

± 5 dla szerokości korony 

± 15 dla szerokości podstawy. 

Ziemie do wykonywania nasypów, pozyskana z nadmiaru gruntów z  wykopów pod 
przepompownie i  rurociągi.  
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6.      Obudowa ścian wykopu 

Celem umocnienia ścian wykopu i ich zabezpieczenia przed dopływem wód gruntowych 
należy wykonywać na oznaczonych odcinkach ścianki szczelne lub ażurowe o charakterze 
tymczasowym. Konstrukcja ścianek winna zabezpieczać wykop przed dopływem wody, ściany 
wykopu  przed obsuwaniem się, a sąsiadujące z pasem roboczym obiekty przed 
uszkodzeniem. Dla wykopów o ścianach pionowych o głębokości do 4,0 m można stosować 
umocnienia tradycyjne w postaci deskowania poziomego opartego na konstrukcji drewnianej 
lub szalunki segmentowe płytowe z rozporami hydraulicznymi zaliczane do sprzętu 
budowlanego. Natomiast dla wykopów o ścianach pionowych o głębokości powyżej 4,0 m 
przewidziano umocnienia w postaci ścianek szczelnych lub ażurowych wykonywanych z 
zabijanych w grunt grodzic stalowych (np. GZ4) – roboty realizować zgodnie z wytycznymi 
WTWO-H-4 (Zarządzenie nr 42 Prezesa CUGW z 19.12.1966 r.) lub specjalistyczne szalunki 
słupowo- ramowe obliczeniowo dobrane do projektowanej głębokości wykopu. 

  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST- 00. 
 
6.2. 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 głębokości posadowienia igłofiltrów, ich podsypka żwirowo-piaskowa i 
osypka, 

• 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. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST- 00. 

 

7.2. Jednostki obmiaru 
Jednostką obmiarową robót ziemnych  jest : 
m³  - usunięcia odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego 

(zasypywanie), zagęszczanie gruntu, wykonanie podsypki i obsypki 
m2   - usunięcia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi,  

kpl, szt  - montażu i demontażu konstrukcji podwieszeń kabli i rurociągów w wykopach, 

ilość igłofiltrów. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”. 

 

8.2. Warunki szczegółowe 

Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające 

zakryciu: 

- zdjęcie humusu, 

- odwodnienie wykopów, 

- wykopy, przekopy 

- przygotowanie podłoża, 

- podsypki pod rurociągi i obiekty kubaturowe, 

- obsypka rurociągów, 

- 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”. 

Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że obejmować będzie on wykop dla 
całego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego – odcinki rurociągów o jednakowej 
średnicy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - 00. 

 
9.2 Płatności 
Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej 
specyfikacji.  



Specyfikacja Techniczna  

 

                                                                                                                                                                                  
 „Podłączenie nowo odwierconych otworów studziennych, dla studni nr 8p, 9p, 10p  

na ujęciu wody podziemnej w Zawadzie” 
– specyfikacja techniczna – 

 

32 

 Zakres robót jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST. 
 Uwaga: 
 Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie, że poziom wód gruntowych może znacznie 

odbiegać od wartości podanych w Dokumentacji Projektowej. W przypadku wystąpienia 
wyższego poziomu wód gruntowych Wykonawca nie będzie mógł rościć o dodatkowe 
wynagrodzenie z tego tytułu. 

 Cena wykonania robót obejmuje: 

• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, 

• opracowanie niezbędnych opracowań dokumentacyjnych, 

• wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejących kabli, rurociągów, 

• zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie, 

• wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 

• ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu, 

• zabezpieczenie istniejącej zieleni- drzewa, krzewy itp., 

• utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót, 

• wykonanie prac objętych specyfikacją, 

• opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych, 

• koszty badań i pomiarów, 

• wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,  

• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 

Numer normy polskiej i 
odpowiadającej jej normy 

europejskiej i międzynarodowej 

 
Tytuł normy 

PN-B-12095:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-86/B-02480 
Zastąpiona częściowo przez PN-B-
02481:1998 w zakresie zał. 1. 

Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i 
opis gruntów 

PN-B-02481:1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole 
literowe i jednostki miar. 

PN-74/B-04452 
Zastąpiona częściowo przez PN-
88/B-04481w zakresie p.6.1, 6.2, 
6.3. 

Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-88/B-04481 
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

BN-8931-12 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

PN-B-06712 
Kruszywa mineralne do gruntu. 

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
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PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania 

gazociągów z przeszkodami terenowymi. 
Wymagania. 

PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i 
badania. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 
badania. 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych . Warunki 
techniczne wykonania. 

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. 
Ścianki szczelne. 

PN-EN 1610:2002(2007) Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-EN 805:2002(2006) Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące 
systemów zewnętrznych i ich części składowych. 

PN-81/B-03020 
Zmiany  1  BI 2/88  poz. 14 

Grunty budowlane. Posadowienie budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN). 
 
10.2. Normy 
 
WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 
 

Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, beneficjentów oraz Malty i Cypru w zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót montażowych przy budowie obudów nowych studni głębinowych nr 8p, 9p i 
10p dla zadania „Podłączenie nowo odwierconych otworów studziennych, dla studni nr 8p, 
9p, 10p na ujęciu wody podziemnej w Zawadzie”. 
.  
 
1.2.  Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wodociągu wraz z obiektami sieciowymi z 
uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych: 
- wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej specyfikacji ujęte są w ST - 01, 
- 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, 
- przejścia przewodów przez ściany zabezpieczyć tulejami ochronnymi stosownymi do 

materiałów stosowanych do budowy przewodów. 
 
W zakres robót ujętych niniejszą specyfikacją wchodzą m. in.: 
-     wyposażenie studni w pompę głębinową, 
-     montaż obudowy kompaktowej studni głębinowej 8p, 9p, 10p, 

- montaż sieci wodociągowych z rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego φ150  mm, 
- montaż armatury na sieci wodociągowej – zespołu odpowietrzająco-napowietrzającego 

do bezpośredniej zabudowy w ziemi DN80, 
- montaż kształtek ciśnieniowych o połączeniach kielichowych i kołnierzowych z żeliwa 

sferoidalnego, 
- wykonanie próby szczelności i płukanie rurociągu. 
 
1.4.  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. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami kontraktu.  
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2. MATERIAŁY 

2.1. Materiał, urządzenia 
Materiałami/urządzeniami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem 
niniejszej ST są: 

• pompy głębinowe o wydajności Q = 50 m3/h, H = 16,0 m, Ns = 5,5 kW 

• sonda hydrostatyczna o zakresie  0,0 – 15,0 m H2O, 

• kompaktowe obudowy studni z tworzywa sztucznego z ogrzewaniem oraz armaturą w 
postaci: 
- wodomierza śrubowego z nadajnikiem impulsów DN100, 
- przepustnicy zwrotnej DN100, 
- przepustnicy odcinającej DN100,  
- manometru, 

- kurka do poboru wody surowej. 

• rury kielichowe ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego wg normy PN-EN-545 o dopuszczalnym 
ciśnieniu roboczym (PFA) min. 40 barów z wewnętrzną powłoką cementową oraz 
zewnętrzną powłoką Zn (min 150 g Zn/m2) i warstwą z materiału bitumicznego; kołnierze i 
spawy pokryte farbą cynkową i bitumiczną; kształtki z żeliwa sferoidalnego z powłoką 
epoksydową (wew. i zew) o grubości min. 250 µm, 

• kształtki z żeliwa sferoidalnego, z połączeniami kielichowymi blokowanymi lub 
połączeniami kołnierzowymi z powłoką epoksydową (wew. i zew.) nakładaną metodą 
proszkową o grubości min 250 μm. 

• armatura na sieci:  z zespołem napowietrzająco-odpowietrzającym do zabudowy w ziemi 
DN80 wraz ze skrzynką uliczną, 

• bloki oporowe z betonu klasy B=20, odizolowane od armatury folią lub taśmą z tworzywa 
sztucznego. Bloki oporowe wykonać zgodnie z normą PN-B-10725:1997, 

 
2.2.  Dokumentacja 
Rury, studzienki oraz inne urządzenia i materiały winny być zgodne z odpowiednimi polskimi 
normami, normami DIN oraz posiadać aktualną aprobatę techniczną do stosowania w 
budownictwie. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez wykonawcę.  

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 
gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem, opadami atmosferycznymi oraz 
spełnienie warunków bhp. 
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Rury z żeliwa pakowane są w wiązki, aby ułatwić załadowanie na środki transportowe. Każda 
wiązka spoczywa na dwóch balach ułożonych równolegle względem siebie. Rury SA układane 
tak, że połączenia kielichowe kolejnych rur są odwrócone na zmianę. 

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. 

Urządzenia i armatura przemysłowa zgodnie z PN-92/M-74001 powinna być przechowywana 
w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami 
powodującymi korozję; 

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

Skrzynki uliczne powinny być składowane z dala od substancji o działaniu korodującym. 
Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być 
utwardzona i odwodniona. 

Składowisko prefabrykatów bloków oporowych należy lokalizować jak najbliżej miejsca 
wbudowania. Bloki oporowe należy ustawiać w pozycji leżącej wbudowania, bloki 
typoszeregu można składować w pozycji leżącej na podkładach drewnianych warstwami po 3 
lub 4 szt. 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka 
wodociągu. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim 
odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego 
składowania. 
 
 
3. SPRZĘT 
Warunki ogólne dotyczące używanego sprzętu opisane zostały w ST- 00. 
 
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.  
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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 m. 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. 

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, rozpór i 
klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich.  

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać 
na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 

 
Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. 
Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie 
drogowym i kolejowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
 Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót zawarte są w ST - 00. 

 
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.  

 
5.2. Roboty ziemne 

 Wymagania dotyczące robót ziemnych zawarte zostały w ST - 01.  
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5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 

5.3.1. Ogólne warunki montaż urządzeń i układania (montażu) przewodów 
 
Obudowę  studni należy montować na podstawie betonowej wylanej bezpośrednio na 
gruncie, zgodnie z dokumentacją techniczną, ST, instrukcją producenta i poleceniami 
inspektora nadzoru. 
Pompy głębinowe montować z dokumentacją techniczną, ST, instrukcją dostarczoną przez 
producenta i poleceniami inspektora nadzoru.  

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku zgodnie z 
dokumentacją techniczną. 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 
przygotowaniu podłoża. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć 
uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur 
tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy przewodów. Do budowy 
wodociągów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym 
wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30 m. 
Przewody wodociągowe należy ułożyć zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru sieci wodociągowych”. 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną. 
 
5.3.2 Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 
 
Głębokość ułożenia przewodów oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostałych 
elementów uzbrojenia podziemnego powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
 
UWAGA: Przed przystąpieniem do robót należy wykonać w miejscach zbliżeń i skrzyżowań 
wykopy sondażowe, mające na celu zlokalizowanie istniejącego uzbrojenia. 
Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
 
5.3.3. Próba szczelności. 
Próbę szczelności wodociągu należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-81/B-10725. 
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6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST - 00. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

• zgodności z dokumentacją projektową, 

• wykopów otwartych, 

• szerokości, grubości i zagęszczenia podłoża, 

• grubości i wskaźnika zagęszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu, 

• materiałów, 

• ułożenia przewodów na podłoża, 

• odchylenia osi i spadku przewodu. 
 
6.2. Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

m - wodociąg 
m³  - obetonowanie skrzynek, bloki oporowe, fundament 

kpl, szt – montaż obudowy studni głębinowej, pompy głębinowej, kształtek wodociągowych, 

armatury,  
 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. 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. 
 

8.2.1. 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, 
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• 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, 

• 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. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i 
wpisane do dziennika budowy. 
 
8.3. 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  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”. 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
kontraktu, obmiarem robót.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy  

Numer normy polskiej i 
odpowiadającej jej normy 

europejskiej i międzynarodowej 

 
Tytuł normy 

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące 
systemów zewnętrznych i ich części składowe. 
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PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i 
badania. 

PN-EN 545:201 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego 
oraz ich złącza do rurociągów wodnych -- Wymagania 
i metody badań  

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
próbek, badania i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z 
wypełniaczami stosowane na gorąco 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność. 

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na 
przewodach wodociągowych 

PN-EN 1074-1:2005  Armatura przemysłowa. Wymagania użytkowe i 
badania sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne. 

PN-EN 1074-2:2005  Armatura przemysłowa. Wymagania użytkowe i 
badania sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa. 

PN-EN 1074-6:2005 (U) Armatura przemysłowa. Wymagania użytkowe i 
badania sprawdzające. Część 6: Hydranty 

PN-EN 124:2000 
 

Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych 
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. 
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 
sterowanie jakością. 

PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych, 
Praktyka instalacji pod ziemia i nad ziemia 

PN-EN 1917 Studzienki kanalizacyjne betonowe, _elbetowe i 
zbrojone włóknem 
stalowym 

PN-EN 752-2:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.  

 
10.2. Inne dokumenty 

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I 
Budownictwo Ogólne. 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

3. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, 
tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

4. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 
wymagań technicznych COBRTI INSTAL. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące rozbiórki, 
wykonania i odbioru robót drogowych związanych z budową rurociągów łączących nowe 
otwory studzienne z istniejącą siecią na ujęciu wody w Zawadzie oraz dróg dojazdowych do 
w/w studni głębinowych dla zadania pn. „Podłączenie nowo odwierconych otworów 
studziennych, dla studni nr 8p, 9p, 10p na ujęciu wody podziemnej w Zawadzie”. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych i 
odtworzeniowych nawierzchni dróg na trasie wodociągu oraz budowy drogi dojazdowej do 
studni głębinowych. 
1.3.1 Roboty rozbiórkowe oraz odtworzeniowe nawierzchni na trasie kabli i rurociągów:  

a/ rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa 
kamiennego, 

1.3.2. Wykonanie drogi dojazdowej od studni głębinowych: 
 a/ nawierzchnia z tłucznia kamiennego grub. 20 cm na podsypce piaskowej grub. 20 

cm. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z dokumentacją projektową  i ST -
00 „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. Wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją  techniczną i poleceniami inspektora. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST- 00. „Wymagania ogólne”. 
 
2 MATERIAŁY 
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone  w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym 
wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót drogowych należy 
stosować, zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami, materiały: 

• piasek na  podsypki wg PN-B-11113:1996, 

• tłuczeń kamienny niesortowalny gr. 8-63mm, 

• miał kamienny, 

• beton asfaltowy, 

• krawężniki betonowe, 

• i inne drobne materiały pomocnicze.  
 
3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”. 
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4 TRANSPORT 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST - 00„Wymagania ogólne”.  
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić samochodami samowyładowczymi 
wyposażonym w pokrowce brezentowe. Czas transportu od załadunku do rozładunku nie 
powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania 
temperatury wbudowania.  
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem  i nadmiernym zawilgoceniem. 
Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. Transport powinien być, jak 
określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez inspektora. 
 
5 WYKONANIE  ROBÓT 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST -00„Wymagania ogólne”. 
 
5.2 Wymagania szczególne 
Wykonawca odwiezie i złoży w miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodnionym z 
inspektorem wszystkie materiały z rozbiórki.  
Odtworzenie rozebranych nawierzchni nastąpi po wykonaniu przez wykonawcę robót 
sieciowych. 
 
5.2.1 Roboty rozbiórkowe 
Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych,  rozbierać poprzez mechaniczne        
oznaczyć i naciąć piłą do asfaltu. Materiał z rozbiórki należy odrzucić na pobocze i ułożyć w 
stosy lub pryzmy.  
 
5.2.2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczania 
podłoża dopiero po zakończeniu i odebraniu robót związanych z montażem  rurociągów . 
Zagęszczanie należy wykonywać na etapie zasypywania wykopów. Zagęszczanie należy 
kontrolować wg normalnej próby Proktora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 
(metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczania należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalna 
wartość zagęszczania : 

• górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 Is, 

• na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych 0,97 Is. 
Profilowanie i zagęszczanie należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 
związanych z odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i 
zagęszczonym podłożu, nie może się odbywać ruch budowlany nie związany bezpośrednio z 
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Koryta oraz profilowanie wykonywać ręcznie. 
Przed przystąpieniem do profilowania należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu 
zawilgoceniu. Zaleca się by rzędne przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe od 
projektowanych rzędnych podłoża.  
Bezpośrednio po profilowaniu należy przystąpić do zagęszczania podłoża.  
Wilgotność gruntu przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o 
więcej niż 20%. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże ulegnie nadmiernemu 
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zawilgoceniu, przed przystąpieniem do układania podbudowy, należy odczekać do czasu jego 
naturalnego osuszenia.  
 
5.2.3 Podbudowa z kruszywa łamanego, nawierzchnia z tłucznia 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby 
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 
pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa 
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania 
powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wg próby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony powinien zostać osuszony przez 
mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 
20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszana. W przypadku gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 
10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12.  
Podbudowa po wykonaniu a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie. Jeżeli wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą inspektora, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest zobowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 
podbudowy obciąża wykonawcę. 
 

Osadzenie krawęŜników betonowych ulicznych 
 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny 
odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. 
konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien 
wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 
sypkich należy stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. 
Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany 
warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy 
czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
Ławy żwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie koryta 
żwirem i zagęszczenie go polewając wodą. Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy 
wykonywać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy. 
Krawężniki należy osadzać w taki sposób, aby światło (odległość górnej powierzchni 
krawężnika od jezdni) wynosiło 10 ÷ 12 cm lub 2cm na przejściach dla pieszych i wjazdach na 
posesje. Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu 
krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
Ustawianie krawężników na ławie betonowej powinno być wykonane na podsypce 
cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
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Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na 
podsypce z piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić 
zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla 
zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce 
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną 
masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
 
5.2.4 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. 
Nawierzchnię należy wykonać z mieszanki mineralno-asfaltowej. W miejscu styku starej 
nawierzchni z nową należy ułożyć taśmy kauczukowe.  
 
 
6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST- 00. 
 
6.2 Kontrola jakości robót i obmiaru 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonania robót i użytych materiałów z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora: 
a) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń, 
b) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy, 
c) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub 

aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
7.  OBMIAR  ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00. ”Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostki obmiaru 
Jednostką obmiaru robót jest: 
m²: rozebrania nawierzchni, ułożenia nawierzchni wraz z warstwami konstrukcyjnymi i 

korytowaniem, 
t: transport mieszanki mineralno-bitumicznej 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- 00. „Wymagania ogólne”. 
 
9.       PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

9.1.      Ogólne wymagania dotyczące płatności  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
 



Specyfikacja Techniczna  

 

                                                                                                                                                                                  
 „Podłączenie nowo odwierconych otworów studziennych, dla studni nr 8p, 9p, 10p  

na ujęciu wody podziemnej w Zawadzie” 
– specyfikacja techniczna – 

 

48 

9.2.1. Płatności 
Płatności będą dokonywane zgodnie z obmiarem robót z pkt.7.2 niniejszej ST. 
Zakres robót podany jest w pkt.1.3 niniejszej ST. 
 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z polskimi normami (PN) 
lub odpowiednimi normami krajów UE.  
 
10.1. Normy 

Numer normy polskiej i 
odpowiadającej jej normy 

europejskiej i międzynarodowej 

 
Tytuł normy  

PN-EN 1436:2000 
 i zmiana 
PN-EN 1436:2000/A1  
z kwietnia 2005 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania 
dotyczące poziomych oznakowań dróg. 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność. 

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu. 

PN-EN 197-1:2002 
EN 197-1:2000 

Cement – część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 
 

PN-EN 13043:2004 
 

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

PN-EN 1338:2005 
 

Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań. 

PN-EN 1339:2005 
 

Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań. 

PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 

PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych 
nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań. 

PN-EN 1343:2003 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych 
nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań. 

PN-B-11213:1997 
 

Materiały kamienne. Elementy kamienne, krawężniki 
uliczne, mostowe i drogowe.. 

PN-60-/B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, 
nazwy, określenia. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 
badania. 

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie 

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z 
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tłucznia kamiennego. 

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z 
gruntu stabilizowanego cementem. Wymagania i badania. 

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. 
Wymagania i badania. 

PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu cementowego 
pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania. 

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie 
asfaltowe. Wymagania. 

PN–57/S-06100 
Zmiany BI 2/72 poz. 14. 

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. 
Warunki techniczne 

PN–57/S-06101 
 

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki 
techniczne 

PN–58/S-96026 
 

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej 
nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy 
odbiorze 

PN-63/B-06251 
Zmiany BI 6/67 poz. 87 

Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

,PN-60-/B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa. 

 
 
10.2. Inne 
 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, na 
podstawie którego przyjmuje się konstrukcje nawierzchni ciągów komunikacyjnych w 
zależności od kategorii ruchu, 

• Katalog szczegółów drogowych, 

• ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 
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1.  WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
elektrycznych, które zostaną wykonane w ramach projektu pn.: „Podłączenie nowo odwierconych 
otworów studziennych, dla studni nr 8p, 9p, 10p na ujęciu wody podziemnej w Zawadzie”. 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie l.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót w zakresie instalacji 
elektrycznych na terenie ujęcia wody w Zawadzie na działce nr 282/2 obręb 57 Zawada oraz na 
działce nr1 obręb 56 Jany. 
 
Zakres prac obejmuje: 
- przystosowanie miejsca odgałęzienia od linii napowietrznej SN-15kV poprzez budowę słupa 
przelotowo-krańcowego w istniejącym przęśle linii napowietrznej SN-15kV, 
- budowę linii napowietrznej SN-15kV od proj. słupa przelotowo-krańcowego do stacji 
transformatorowej słupowej 15/0,4kV, 
- budowę stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV oraz szafki kablowej z pomiarem 
bezpośrednim, 
- montaż rozdzielnic zasilająco-sterowniczych RS4, RS5, RS6 studni ujęciowych, 
- budowa linii kablowych zasilających poszczególne rozdzielnice oraz przyłączenie urządzeń 
technologicznych, 
- budowa kanalizacji kablowej dla linii światłowodowych międzyobiektowych, 
- monitoring i wizualizacja pracy studni ujęciowych, 
- instalacje ochronne. 
 
Po wykonaniu robót montażowych należy przeprowadzić uruchomienie systemu oraz szkolenie 
pracowników Zamawiającego (zgodnie z ST-00.00).  
 
1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe: 
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, trasowanie, 
- wykonanie i demontaż niezbędnych do montażu pomostów, rusztowań, konstrukcji 

pomocniczych, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych tymczasowych zabezpieczeń, 
- wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do usunięcia kolizji z istniejącym 

uzbrojeniem, 
- przygotowanie i zainstalowanie narzędzi montażowych i ich bieżąca konserwacja 

oraz prace towarzyszące: 
- geodezyjne wytyczanie; 
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- wytyczenie urządzeń podziemnych,  
- wykonanie podsypki piaskowej pod kable, 
- przygotowanie podłoża, montaż uchwytów, itp., 
- właściwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych, 
- zarobienie końcówek przewodów (lub obróbka kabli), 
- oznaczenie przewodu zerowego, 
- uszczelnienie wylotu osprzętu, 
- dostawa i montaż wraz z urządzeniami podstawowymi materiałów i urządzeń 

towarzyszących, takich jak: osprzęt elektryczny, materiały elektryczne instalacyjne, kable, 
przewody, drobny osprzęt i aparatura, armatura obiektowa, 

- prefabrykacja takich elementów jak: szafy, tablice, skrzynki, stojaki, kasety itp. (kompletne 
wyposażenie, pomalowanie i oznakowanie) poza elementami układu sterowania 
stanowiącymi wyposażenie urządzeń technologicznych (szafy zasilająco-sterownicze, kable 
zasilające oraz sygnalizacyjno-sterownicze będą uwzględnione w cenie urządzeń 
technologicznych), 

- wykonanie podłączenia urządzeń, 
- osadzenie niezbędnych przepustów i ich uszczelnienie, 
- montaż drobnych konstrukcji wsporczych i nośnych (np. dla kabli, , aparatury, drabinek, koryt 

kablowych itp.), stelaży na zapasy kabla, 
- wypoziomowanie i umocowanie aparatów, 
- spawanie dodatkowych króćców i kołnierzy, rurek, zaworów złączek redukcyjnych, łącznie z 

niezbędnym nagwintowaniem i uszczelnieniem, na rurociągach i zbiornikach, niezbędnych do 
wykonania kompletnych prac elektrycznych ), 

- montaż złączy na przewodach instalacyjnych,  
- wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań (w tym badanie linii, 

badanie obwodów elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie i pomiar 
skuteczności ochrony od porażeń, pomiary rezystancji izolacji, pomiary połączeń 
wyrównawczych), 

- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych, 
- próby montażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń , o ile jest to możliwe i 

sprawdzenie funkcjonalności układu, 
- programowanie i uruchomienie systemu monitoringu, 
- prace porządkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- inwentaryzacja powykonawcza. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. Przepisami 
Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych i ST-00.00 "Wymagania ogólne.” 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Rysunkami, ST i 
poleceniami Inżyniera  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne." 

 
2.  MATERIAŁY 

W specyfikacji podano niektóre typy urządzeń i materiałów wyłącznie w celu określenia 
parametrów technicznych urządzeń, Wykonawca może zastosować urządzenia i materiały o 
charakterystykach nie gorszych niż podane jako przykładowe. 
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Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej ST są: 
 

• stanowiska słupowe linii napowietrznej SN, 

• stacja transformatorowa słupowa SN/nN, 

• kable w izolacji polwinitowej: 
- YKY, YKSLY 

• przewody: 
- AFL-6, LY, LgY, AALXSn  

• kabel światłowodowy wielomodowy,  

• rury osłonowe HDPE, 

• folia PCV 0,5 mm w kolorze niebieskim, 

• folia PCV 0,5 mm w kolorze żółtym, 

• bednarka ocynkowana FeZn, 

• złącza kontrolne, 
• osprzęt i przewody związane z automatyką. 
 

2.1. Falowniki 

Zastosowane na obiektach falowniki powinny być wyposażone w panel sterowniczy. Kable siłowe 
pomiędzy falownikiem a silnikiem muszą być ekranowane. Przetwornice powinny być tak 
skonstruowane, że wprowadzenie do nich danych konfiguracyjnych możliwe będzie przy pomocy 
panelu sterowniczego wchodzącego w skład standardowego wyposażenia urządzenia. Po 
zaprogramowaniu przetwornicy musi być taka możliwość zablokowania (np. poprzez wpisanie hasła 
dostępu) aby osoby nieuprawnione nie miały możliwości ingerencji w program. Wszystkie 
komunikaty alarmowe oraz informacyjne z wejść/wyjść falownika pokazywane na wyświetlaczu lub 
sygnalizowane zapaleniem kontrolek muszą być łatwo odczytywalne. W przypadku poważnych awarii 
przetwornicy częstotliwości, silnika lub pompy, itp., przetwornica powinna zostać odłączona, a 
informacje o awarii przesłane do sterownika PLC i sytemu wizualizacji. Przetwornice częstotliwości 
muszą spełniać wymagania i wytyczne obowiązujących norm. 
Falowniki należy łączyć ze sterownikami PLC z wykorzystaniem sygnałów binarnych i analogowych.  
 
Pozostałe minimalne wymagania dotyczące falowników: 
-filtr ograniczający wyższe harmoniczne prądu wprowadzane do sieci zasilającej, 
-fabrycznie wbudowany filtr przeciw zakłóceniom radioelektronicznym RFI do środowiska 
przemysłowego,   
-funkcja automatycznego dopasowania do podłączonego silnika, działająca przy zatrzymanym i 
obciążonym wale silnika, zapewniająca optymalne wykorzystanie silnika oraz zwiększenie pewności 
rozruchu,  
-funkcja automatycznej optymalizacji zużycia energii zmniejszająca straty w silniku przy 
zredukowanej prędkości obrotowej,  
-tryb „uśpienia” – automatyczne zatrzymanie silnika przy małej prędkości,  
-funkcje utrzymania pracy w sytuacjach awaryjnych,  
-funkcja lotnego startu,  
-funkcja zatrzymywania z wybiegiem,  
-funkcja wykrywania braku obciążenia. 
- sterowanie w trybie U/f, wektorowym, OEC – sterowanie z optymalizacją wzbudzenia, 
- funkcja samodiagnostyki – wbudowane algorytmy badania starzenia kluczowych komponentów, 
kondensatorów DC, wentylatorów chłodzących, itd., 
- timer konserwacji – odmierza czas do następnego wymaganego przeglądu. 
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2.2. Sterowniki PLC 

Wymagania minimalne: 
- 7 tys. instrukcji/ms, 
- 4MB pamięci programu, 
- 256KB pamięci danych, 
- zintegrowane porty komunikacyjne Modbus RTU/Ethernet TCP/IP, 
- zdalny dostęp przez STN, GSM, Radio lub ADSL, 
- biblioteka bloków sterowania procesem uwzględniająca specyfikę zadań automatyzacji pracy 
maszyn, 
- standardowy port USB, 
- wbudowany Web serwer, 
- zarządzanie plikami receptur poprzez protokół FTP, 
- karta pamięci SD, 
- brak baterii, 
- możliwość wymiany modułów na gorąco (w trakcie pracy urządzenia). 
 
2.3. Panel HMI 

Zaawansowany panel ekranu dotykowego 10,4” – charakterystyka i wymagania minimalne: 

typ wyświetlacza Podświetlony kolorowy TFT LCD 

kolor wyświetlany 65536 kolorów 

rozdzielczość wyświetlacza 640 x 480 pixels VGA 

rozmiar wyświetlacza 10.4” 

rodzaj oprogramowania Oprogramowanie konfiguracyjne 

częstotliwość taktowania 
procesora 

266 MHz 

opis pamięci 
Pamieć aplikacji flash EPROM 32 MB 
Kopia zapasowa danych SRAM 512 kB bateria litowa 

połączenie typu zintegrowanego 

2 porty główne USB typu A (V1.1) 
Ethernet TCP/IP RJ45 
Łącze szeregowe COM1 męskie SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485 <= 115,2 
kbits/s 
Wejście cyfrowe odłączalna złączka śrubowa 
Zasilanie odłączalna złączka śrubowa 

znamionowe napięcie zasilania 24 V DC 

zegar czasu rzeczywistego Wbudowany 

rodzaj pamięci 1 slot dla karty Compact Flash (128 MB do 1 GB) 

port Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX 

stopień ochrony IP 
IP65 (panel przedni) zgodny z IEC 60529 
IP20 (panel tylni) zgodny z IEC 60529 

stopień ochrony NEMA NEMA 4X panel przedni (użytek wewnątrz budynku) 

 
Zaawansowany panel ekranu dotykowego 5,7” – charakterystyka i wymagania minimalne: 

typ wyświetlacza Podświetlony kolorowy TFT LCD 

kolor wyświetlany 65536 kolorów 

rozdzielczość wyświetlacza 320x240 pixels VGA 

rozmiar wyświetlacza 5,7” 

rodzaj oprogramowania Oprogramowanie konfiguracyjne 
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częstotliwość taktowania 
procesora 

133MHz 

opis pamięci 
Pamięć aplikacji flash EPROM 16 MB 
Kopia zapasowa danych SRAM 512 kB bateria litowa 

połączenie typu zintegrowanego 

Ethernet TCP/IP RJ45 
Łącze szeregowe COM1 męskie SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485 <= 115,2 
kbits/s 
Łącze szeregowe COM2 RJ45 RS485 <= 187.5 kbit/s 
Zasilanie odłączalna złączka śrubowa 
USB typ A port master (V1.1) port komunikacyjny terminalu Modicon M340 

znamionowe napięcie zasilania 24 V DC 

zegar czasu rzeczywistego Wbudowany 

rodzaj pamięci 1 slot dla karty Compact Flash (128 MB do 1 GB) 

port Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX 

stopień ochrony IP 
IP65 (panel przedni) zgodny z IEC 60529 
IP20 (panel tylni) zgodny z IEC 60529 

stopień ochrony NEMA NEMA 4X panel przedni (użytek wewnątrz budynku) 

 

 

3. SPRZĘT WYKONAWCY 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00 Wymagania ogólne. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera.  
Zgodnie z technologią założoną do wykonania robót elektrycznych proponuje się użyć następującego 
sprzętu: 

- koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego o pojemności łyżki 0,25 m3, 
- żuraw na podwoziu samochodowym o udźwigu do 4,0 ton, 
- wibromłot spalinowy lub elektryczny do 3 kW, 
- spawarka elektryczna wirująca 500A, 

- urządzenie do przewiertów poziomych. 
 
4. TRANSPORT 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00.00.  
Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z 
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów długich należy stosować przyczepy 
dłużycowe, a materiały wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem oraz 
przesuwaniem. Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. 
Unikać transportu kabli w temperaturze niższej od –15oC. W czasie transportu i przechowywania 
materiałów elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych 
właściwości tych urządzeń, zastrzeżonych przez producenta.  
Zgodnie z technologią założoną do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak: 

- ciągnik kołowy o mocy 50 - 63 kW, 
- samochód dostawczy do 0,9 tony, 
- samochód skrzyniowy do 5 ton, 
- przyczepa dłużycowa do samochodu  do 4,5 ton, 
- przyczepa do przewożenia kabli do 4 ton. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” oraz w 
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Tom V Instalacje 
elektryczne.  

 
5.1.1. Połączenia elektryczne przewodów  

• Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek 
metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone.  

• Zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową ogniową lub 
galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską.  

• Powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową.  

• połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony na rysunkach. 
Szyny o szerokości większej od 120 mm zaleca się łączyć przez spawanie.  

• Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną.  

• Połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywać za pomocą spawania. 
Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją, np. przez  pokrycie 
lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą.  

 
5.1.2. Połączenia elektryczne kabli i przewodów  

• żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia: 
- proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych; 
- oczkowe, dla przewodów podłączanych pod  śrubę lub wkręt; oczko o średnicy wewnętrznej 
większej ok. 0,5 mm od średnicy gwintu należy wyginać w prawo;  
- sprasowane końce żył przystosowane do podłączania pod śrubę z końcówką kablową, 
końcówkę łączy się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z końcówką kablową do 
lutowania.  

• żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia: 
- proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem prostym lub oczkiem 
dobrze oczyszczonym i pocynowanym , takie zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku, 
gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki; 
- z końcówką kablową podłączane pod śrubę ; końcówkę montuje się przez prasowanie, 
lutowanie lub spawanie; 
- z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną  przez zaprasowanie  
 

5.1.3. Śruby i wkręty w połączeniach   

• Śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po skręceniu 
połączenia wystawały co najmniej na wysokość 2-6 zwojów. Nie dotyczy to śrub dostarczanych 
przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli  zostanie zachowana wysokość śruby ok. 2-3 mm, 
wystającej poza nakrętkę.  

 
5.1.4. Przyłączanie do gniazd bezpiecznikowych itp.  

• W gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda (śrubą 
stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem.  
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5.1.5. Prace spawalnicze  

• Prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić elementów izolacyjnych, aparatów i 
przewodów odpryskami roztopionego metalu.  

• Prace spawalnicze należy wykonywać w odległości bezpiecznej od aparatów i urządzeń 
zawierających olej lub odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia i aparaty.  

 
5.1.6. Montaż urządzeń rozdzielczych, oszynowania i osprzętu 

• Przed przystąpieniem do montażu rozdzielnic należy sprawdzić poprawność wykonania kanałów 
kablowych, przepustów szynowych, wypoziomowanie ram nośnych pod rozdzielnicami. 

• Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami 
montażu tych urządzeń. 

• Kable należy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp. 

• Odgałęzienia od szyn głównych i podłączenia szyn do aparatów nie powinny powodować 
niedopuszczalnych naciągów i naprężeń. 

• W szynach zbiorczych sztywnych stosować odpowiednie kompensatory 

• Dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe  śruby z gwintem metrycznym i z łbem 
sześciokątnym 

• Najmniejsze  dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachować zgodnie z przepisami  
 
5.1.7. Próby montażowe 

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie , przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest 
do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych 
robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych linii,  
instalacji, rozdzielnic, urządzeń. 
 
5.1.8. Uwagi do realizacji robót 

• Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami budowy i eksploatacji 
urządzeń elektrycznych i z ”Warunkami technicznymi budowy i odbioru robót budowlano-
montażowych” część V - instalacje elektryczne. 

• Na wszystkich kablach ułożonych w rurach ochronnych oraz w ziemi należy założyć oznaczniki 
kablowe których treść należy uzgodnić ze ZWIK w Zielonej Górze. 

• Wszystkie roboty kablowe należy wykonać zgodnie z wymogami N-SEP-E-004. 

• Po wykonaniu robót należy wykonać sprawdzenie ciągłości żył i pomiar oporności izolacji oraz 
pomiary skuteczności ochrony od porażeń i próby napięciowe izolacji kabli. 

• Do odbioru należy przedstawić inwentaryzację geodezyjną wykonanych linii oraz dokumentację 
powykonawczą i protokóły z w/w pomiarów. 

 

5.2. Warunki szczegółowe realizacji robót 

5.2.1. Przebudowa słupów linii napowietrznej SN 15kV 

Zgodnie z wytycznymi Inwestora należy przystosować miejsce odgałęzienia od linii napowietrznej SN-
15kV poprzez budowę w istniejącym przęśle słupa przelotowo-krańcowego typu RPK1-12/6 na żerdzi 
wirowanej. Istniejące przewody przęsła należy podwiesić na proj. słupie z istniejącym naprężeniem. Z 
proj. słupa RPK1-12/6 należy wykonać odgałęzienie linią napowietrzną z przewodami AFL-6 70mm2 o 
długości 10m do proj. słupa odporowego (o wytrzymałości słupa krańcowego) typu O-12/25 
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beznaciągowo (zawieszenie luźne przewodów). Zwis normalny w odgałęźnym przęśle nie powinien 
przekraczać 1,5m. 
Od proj. słupa odporowego należy wykonać linię napowietrzną przewodami AFL-6 70mm2  (z 
naciągiem 90MPa) podwieszoną na słupach przelotowych typu P-12/4,3 oraz narożnym N1-12/12, 
którą zakończyć słupem krańcowo-krańcowym typu KKb-12/30. Od słupa typu KKb-12/30 należy 
wykonać odgałęzienie linią napowietrzną o długości 11m do proj. stacji transformatorowej słupowej 
15/0,4kV przewodami AFL-6 35mm2 beznaciągowo (zawieszenie luźne).  
Posadowienie słupów należy wykonać zgodnie z „Albumem linii napowietrznych średniego napięcia 
15-20kV z przewodami gołymi na żerdziach wirowanych – układ trójkątny LSNS 70(50)” (opracowanie 
Stelen Poznań 2008r.). Posadowienie słupów w gruncie należy wykonać z wykorzystaniem 
prefabrykowanych płyt ustojowych w wykopie zasypywanym gruntem rodzimym lub przy 
zastosowaniu betonowych kręgów studziennych zasypanych betonem klasy B15 (odpowiedno wg 
zestawienia montażowego stanowisk słupowych).  
Prace montażowe na słupach oraz ich obciążenie zawieszeniem i naciągiem przewodów można 
wykonać bezpośrednio po zakończeniu posadowienia słupa, natomiast prace montażowe na 
ustawionym słupie zalanym betonem, można prowadzić minimum po trzech dniach potrzebnych na 
związanie betonu. 
Prace wykonywane w zbliżeniu do linii napowietrznych wykonać zgodnie z normą N SEP-E-003. Prace 
wykonywać w taki sposób, aby nie naruszyć ustojów słupów i ich wzmocnień. 

 
5.2.2. Budowa słupowej stacji transformatorowej 

Na terenie ujęcia w pobliżu słupa nr 28 linii napowietrznej SN wybudować słupową stację 
transformatorową typu STSRS-20/630 na żerdzi wirowanej E-10,5/6 wg „Albumu słupowych stacji 
transformatorowych na słupach pojedynczych z żerdzi wirowanej typu E – STSRS 20/630 – Tom V”, 
wydanego przez Stelen Poznań 2009r. 
Posadowienie stacji w gruncie należy wykonać przy wykorzystaniu prefabrykowanych płyt 
ustojowych w wykopie wykonanym ręcznie lub przy pomocy sprzętu zmechanizowanego. Fundament 
obsypać gruntem zagęszczanym mechanicznie. Całość prac związanych z posadowieniem stacji należy 
wykonać zgodnie z w/w katalogiem i szczegółowymi zaleceniami i instrukcjami producenta stacji. W 
stacji zamontować transformator napowietrzny olejowy o mocy 63kVA, 15/0,4kV.  
 
W stacji po stronie SN 15kV przewiduje się następujące wyposażenie: 

• ograniczniki przepięć SN typu POLIM D 18N, 

• odłącznik napowietrzny typu OUN III 24/4, 

• podstawy bezpiecznikowe typu HH-24 z wkładkami bezpiecznikowymi typu HH-10/24 10A, 

• transformator olejowy hermetyzowany typu TNOSCT o mocy 63kVA, przekładni 15,75/0,42kV i 
grupie połączeń Yzn5, 

• przewód SN z powłoką izolacyjną typu AALXSn 35mm2, 

• osłonę przed ptakami na izolatorach po stronie SN typu SP36.3 i po stronie nN SP38.3. 
Dla rozdzielenia energii po stronie niskiego napięcia zaprojektowano szafkę kablowo-pomiarową SKP 
wolnostojącą. Szafka stacyjna z zabezpieczeniem przedlicznikowym w rozłączniku RBK00, połączona 
będzie z transformatorem kablem 0,6/1kV 4x YKY 1x70 układanym w rurze osłonowej mocowanej na 
konstrukcji stacji, a następnie w ziemi.  
Na transformatorze po stronie 0,4kV zaprojektowano ograniczniki przepięć nN typu ASA-A500-10B. 
Stacja posiadać będzie uziemienie robocze i ochronne o wspólnym uziomie. Zaprojektowano uziom 
taśmowo-prętowy typu TP1 wg albumu stacji - otok z bednarki ocynkowanej ułożony na głębokości 
0,6m w odległości 1m od konstrukcji stacji połączony z uziomem poziomym z bednarki ocynkowanej 
(3 odcinki po 25m) ułożonym w rowie kablowym wraz z wbitymi prętami (Φ18, dług. 6m 2szt.). W 
przypadku nie uzyskania wymaganego poziomu rezystancji należy wbijać kolejne pręty (łącząc je z 
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bednarką). Uziemienie robocze i ochronne sprowadzone jest do uziomu wspólnym przewodem 
uziemiającym wykonanym z płaskownika FeZn 50x4. Od głównego przewodu uziemiającego, należy 
wykonać odgałęzienia przewodami ochronnymi do aparatury stacyjnej i konstrukcji stacji. Połączenia 
te wykonać bednarką FeZn 25x4.  
Do uziemienia stacji należy przyłączyć szynę PEN szafki kablowo-pomiarowej SKP. 
Rezystancja uziemienia stacji SN/nN, spełniającego jednocześnie funkcję uziemienia ochronnego 

strony SN i uziemienia roboczego strony nN Ruz<2,77Ω.  
Ochrona przed przepięciami sieci SN zapewniona jest poprzez ograniczniki przepięć POLIM D18N 
zamontowane po stronie SN w stacji transformatorowej, a po stronie nN ograniczniki typu ASA-A500-
10B. 
 
5.2.3. Szafka kablowo-pomiarowa 

W szafce kablowo-pomiarowej SKP wykonanej w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego o 
stopniu ochrony IP44 i II klasie ochronności, zabudowanej w pobliżu stacji transformatorowej, 
zainstalowany będzie układ pomiarowy energii elektrycznej studni ujęciowych 8p, 9p i 10p. Pomiar 
rozliczeniowy energii elektrycznej jako bezpośredni, 3-fazowy. Układ pomiarowy wyposażony będzie 
w licznik elektroniczny czterokwadrantowy klasy pierwszej do bezpośredniego pomiaru energii 
elektrycznej. Należy przewidzieć miejsce do zainstalowania licznika elektronicznego oraz 
oprzewodowania. Wszystkie urządzenia pomiarowe przewidzieć do plombowania.  

 
5.2.4. Układanie kabli 

Projektowaną linię kablową nN układać w wykopie o szerokości co najmniej 0,4m na głębokości 0,7m, 
na podsypce piaskowej z piasku drobnoziarnistego o grubości piasku 10cm. Wykopy wykonać ręcznie. 
Kabel układać linią falistą z zapasem 3% długości wykopu. Przy szafce SKP oraz stacji 
transformatorowej pozostawić niezbędny zapas kabla. Kabel zaopatrzyć w trwałe oznaczniki. Na 
oznacznikach umieścić napisy: typ kabla, relację linii kablowej oraz symbol właściciela. 
Przed zasypaniem wykonać inwentaryzację geodezyjną ułożonych linii kablowych.  
Na kabel nasypać 10cm piasku drobnoziarnistego – nadsypkę i 15cm gruntu rodzimego 
pozbawionego zanieczyszczeń i na tej wysokości (25cm od górnej powłoki kabla) ułożyć pas folii o 
szerokości 0,2m z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Kable układać zgodnie z normą SEP-E-
004. Tak ułożoną linię kablową zgłosić do odbioru przed zasypaniem służbom energetycznym 
inwestora. 
 

5.2.5. Zasilanie studni ujęciowych 

Studnie ujęciowe 8p, 9p, 10p w Zawadzie zasilane będą z sieci elektroenergetycznej należącej do 
Inwestora poprzez szafkę kablowo-pomiarową SKP zlokalizowaną w pobliżu stacji transformatorowej 
słupowej. Z szafki SKP należy wykonać linie zasilające, które zakończyć w rozdzielnicy zasilająco-
sterowniczej RS6 studni ujęciowej 8p, rozdzielnicy RS5 studni ujęciowej 9p oraz rozdzielnicy RS4 
studni ujęciowej 10p.  

 

5.2.6. Rozdzielnia zasilająco-sterownicza RS4, RS52, RS6 

W pobliżu studni 8p, 9p i 10p zabudować rozdzielnicę zasilającą RS4, RS5 i RS6 do zasilania i 
sterowania pomp głębinowych. Sterownik PLC zlokalizowany w szafie RS4, RS5 i RS6 będzie 
realizował proces automatycznej pracy studni wg założeń technologicznych, sterując pracą pompy, 
przy wykorzystaniu sygnałów analogowych i binarnych.  
Komunikacja ze sterownikiem lokalnym w szafie RS4, RS5 i RS6 odbywać się będzie z elewacji 
rozdzielnicy zlokalizowanej w pompowni I stopnia z wykorzystaniem proj. kolorowego panelu 



Specyfikacja Techniczna  

 

                                                                                                                                                                                  
 „Podłączenie nowo odwierconych otworów studziennych, dla studni nr 8p, 9p, 10p  

na ujęciu wody podziemnej w Zawadzie” 
– specyfikacja techniczna – 

 

60 

operatorskiego 10” oraz lokalnie za pomocą paneli operatorskich na elewacji rozdzielnic RS4, RS5 i 
RS6 służących diagnostyce miejscowej urządzeń. Dodatkowo na elewacji szaf stany normalnej pracy 
urządzeń technologicznych będą sygnalizować diody LED świecące kolorem zielonym, natomiast 
stany awaryjne - diody świecące kolorem czerwonym.  
Rozdzielnice wykonać jako wolnostojące w podwójnej obudowie - wewnętrznej  stalowej o stopniu 
ochrony min. IP 54 oraz zewnętrznej z tworzywa o stopniu ochrony min. IP44. Wszystkie połączenia 
w szafach należy wykonać przewodami miedzianymi. Wszystkie miejsca pozostające pod napięciem 
osłonić. Połączenia elementów rozdzielni podlegające dodatkowej ochronie przeciwporażeniowej 
należy wykonać przewodami koloru żółto-zielonego o przekroju min. 6mm2. 

 

5.2.7. Układ sterowania i wizualizacji 

Głównym elementem układu sterowania i wizualizacji, będą szafy zasilająco-sterownicze RS4, RS5, 
RS6 ze sterownikami lokalnymi PLC oraz panel operatorski zainstalowany na elewacji szafy w 
pompowni I stopnia.  Sterowniki będą sterować pracą urządzeń oraz pobierać dane z czujników 
zainstalowanych na obiektach. Panel operatorski będzie zapewniał wizualizację, sterowanie i 
diagnostykę całego procesu technologicznego ujęcia wody. Oprogramowanie panelu operatorskiego 
powinno funkcjonalnie odwzorowywać stany pracy studni ujęciowych tak, aby umożliwiło pełny 
nadzór nad ich pracą. Sygnalizacja będzie obejmować stany awaryjne, stany załączenia i awaryjnego 
wyłączenia urządzeń technologicznych oraz tryb sterowania: lokalne - zdalne. Komunikacja pomiędzy 
sterownikami lokalnymi w szafach RS4, RS5, RS6 oraz sterownikiem obiektowym w pompowni I 
stopnia będzie realizowana za pośrednictwem magistrali światłowodowej i protokołu Modbus 
RTU/RS485.  
Instalacja AKPiA została zaprojektowana w sposób umożliwiający sterowanie pompami w sposób 
automatyczny, zależny od potrzeb procesu technologicznego oraz w sposób ręczny (lokalny) z 
pominięciem sterownika PLC. Przełączniki wyboru trybu pracy napędów zaprojektowane zostały na 
elewacji poszczególnych rozdzielnic. Przełączniki trybu pracy umożliwiają również odstawienie 
każdego z napędów. Ustawienie przełącznika w tryb automatyczny przekazuje kontrolę pracy tych 
napędów sterownikowi PLC.  
Elementy wykonawcze układu sterowania pompami zostaną zamontowane w rozdzielnicach RS4, 
RS5, oraz RS6.  
Układ automatyki pozwala na pracę pomp w następujących trybach: 

- „zdalnym (automatycznym)” realizowanym przez algorytm w sterowniku PLC lub z poziomu 
stanowiska dyspozytorskiego (przełącznik w pozycji „auto”), 
- „ręcznym” realizowanym z poziomu rozdzielnicy (przełącznik w pozycji „ręczny”). 

Tryb „ręczny” wykorzystywany będzie głównie w przypadku wykonywania przeglądów pracy pomp, 
sprawdzenia poprawności działania pomp i układów automatyki. Tryb „ręczny” będzie posiadać 
największy priorytet w układzie sterowania. We wszystkich trybach pracy układy sterowania 
zapewniają zabezpieczenie pracy pomp przed pracą niepełnofazową oraz zanikiem napięcia zasilania 
- realizowane przez czujnik kolejności faz. 
Zasilanie układu automatyki oraz sterownika jest realizowane za pośrednictwem zasilacza 
buforowego 24VDC.  

 

5.2.8. Budowa magistrali światłowodowej 

Do wykonania magistrali komunikacyjnej projektuje się ułożenie kabla światłowodowego 
wielomodowego z 6-włóknową rezerwą do zastosowań zewnętrznych w kanalizacji kablowej. 
Kabel światłowodowy wykonać jednym ciągiem bez wykonywania złącz przelotowych, pozostawiając 
niezbędny zapas kabla na jego końcach. Do wprowadzenia linii kablowej do budynku wykorzystać 
istniejące wolne przepusty pod placem manewrowym pompowni I stopnia. 
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Rurociąg kablowy układać z wiązki dwóch rur ochronnych RHDPE 40/3,7 z warstwą poślizgową 
ułatwiającą zaciąganie kabla. Rury należy ułożyć możliwie prostoliniowo bez wzajemnego 
krzyżowania się. Rurociąg powinien być łączony za pomocą złączek skręcanych i zapewniać 
szczelność. Rurociąg kablowy podzielony jest na odcinki, które zakończone są studniami kablowymi 
typu SKO-1. Projektowane studnie  kablowe  należy wyposażyć w pokrywy zabezpieczające z 
zamkiem. 
Głębokość układania rurociągu kablowego dla linii wynosi od 0,8m do 1,0m od dolnej warstwy rury 
uwzględniając naturalne ukształtowanie terenu. Wykopy należy wykonywać mechanicznie lub ręcznie 
(w pobliżu podziemnego uzbrojenia). Przy przejściach przez drogi, kabel układać dodatkowo w rurze 
osłonowej DVK110.  
W miejscach załamań rury należy układać łagodnymi łukami. Połączenia rur wykonać za pomocą 
złączek skręcanych. Przed ułożeniem do ziemi odcinki rur powinny być uszczelnione na obu końcach 
uszczelkami spełniającymi normę ZN-96/TP S.A.-02. Na całej trasie rurociągu na połowie głębokości 
należy ułożyć taśmę oznaczeniowo-lokalizacyjną koloru żółtego z wkładką metalową z napisem 
”UWAGA KABEL ŚWIATŁOWODOWY!”. Taśma lokalizacyjna powinna mieć zachowaną ciągłość 
elektryczną elementu metalowego na całej długości.  
Wybudowany rurociąg kablowy powinien spełniać parametry dotyczące kalibracji oraz szczelności. 
Sprawdzenie i odbiór tych parametrów powinien zostać dokonany protokolarnie, a wyniki prób 
kalibracji i ciśnieniowych załączone do dokumentów końcowego odbioru inwestycji. Przy budowie 
zaleca się stosowanie norm: ZN-96/TP S.A.-013, ZN-96/TP S.A.-017, ZN-96/TP S.A.-020, ZN-96/TP S.A.-
021. 

 

5.2.9. Monitoring pracy studni ujęciowych 

Układ sterowania i wizualizacji studni ujęciowych powinien umożliwić włączenie go w struktury 
zdalnego zarządzania ASIX ZWiK. Oprogramowanie SCADA w Centralnej Dyspozytorni należy 
rozbudować o możliwość monitoringu i archiwizacji pracy dodatkowych obiektów.  Wizualizacja 
miejscowa i zdalna powinna zapewnić nadzorowanie m.in. następujących parametrów pracy studni 
ujęciowych: 

• poziom wody w studni, 

• stan pracy pomp (praca, awaria), 

• czas pracy pomp, 

• tryb pracy pomp (ręczny, odstawiona, automat), 

• dane z falowników (częstotliwość, awaria), 

• wydajność studni – odczyt z przepływomierza, 

• stan zasilania obiektu, 

• awaria ochrony przeciwprzepięciowej. 
Ponadto należy przewidzieć: 

- wymianę panelu operatorskiego sterownika głównego na elewacji szafy w pompowni I stopnia 
wraz z oprogramowaniem,  
- wykonanie oprogramowania sterowników ujęciowych z panelem operatorskim, 
- rozbudowę oprogramowania sterownika głównego. 

Oprogramowanie sterownika ujęciowego powinno umożliwiać regulację wydajności pompy ujęciowej 
w funkcji przepływu i poziomu lustra w studni. Wszystkie parametry technologiczne powinny być 
monitorowane na penelu ujęciowym, panelu pompowni I stopnia oraz oprogramowaniu SCADA. 
Praca ujęcia musi być zależna od stopnia wypełnienia zbiornika pompowni I stopnia. Powinna istnieć 
możliwość zdalnego sterowania ujęć. 
Wykonawca ustali ostatecznie z Inwestorem wielkości pomiarowe sygnałów ciągłych i dyskretnych 
przewidzianych do przekazania do systemu monitoringu i sterowania urządzeniami wodno-
kanalizacyjnymi w ZWiK Zielona Góra. 
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5.2.10. Ochrona od porażeń 

- Urządzenia średniego napięcia 15 kV 
Ochronę przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim stanowi właściwa izolacja urządzeń. Jako 
ochronę dodatkową należy zastosować uziemienie ochronne polegające na uziemieniu części 
przewodzących, nie należących do obwodu elektroenergetycznego.  
- Urządzenia niskiego napięcia 0,4 kV 
Ochronę od porażeń prądem elektrycznym przed dotykiem bezpośrednim stanowi izolacja urządzeń i 
przewodów. Jako uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim w obwodach gniazd 
zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe. Ochronę przy uszkodzeniu stanowi  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA. 
Wszystkie dostępne części przewodzące przyłączyć do przewodu PE.  
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 „Wymagania Ogólne” oraz 
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -.Montażowych Tom V Instalacje 
elektryczne.  
Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

• zgodności z Rysunkami, ST i przepisami  

• poprawnego montażu  

• kompletności wyposażenia  

• poprawności oznaczenia  

• braku widocznych uszkodzeń  

• należytego stanu izolacji 

• skuteczności ochrony od porażeń 
 
6.2. Kontrola w trakcie montażu 

Urządzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny 
lub świadectwo jakości wydane przez producenta. 
Kontrola i badania w trakcie robót: 

- sprawdzenie i badania kabli po ułożeniu, przed zasypaniem, 

- sprawdzenie przepustów kablowych, przed zasypaniem, 

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem, 

- uziemienia ochronne przed zasypaniem, 

- sprawdzenie przepustów kablowych, rurociągu kablowego przed zasypaniem 
(sprawdzenie drożności rurociągu kablowego, kalibracja rurociągu kablowego, badanie 
szczelności rurociągu kablowego). 

 
6.3. Badania i pomiary pomontażowe 

Po zakończeniu robót należy wykonać próby pomontażowe i należy sprawdzić: 

- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, zachowania ciągłości żył 
roboczych, a także zgodności faz u odbiorców, 

- pomiary rezystancji uziomów, 

- pomiary skuteczności ochrony od porażeń 
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- prawidłowość wykonania ochrony przeciwporażeniowej oraz ciągłość przewodów tej 
instalacji, 

- prawidłowość montażu urządzeń. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót  podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST - 00.00 „Wymagania Ogólne”. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach 
miary ustalonych w Przedmiarze Robót. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
dokonanych wg. założeń ogólnych i szczegółowych ujętych w odpowiadających wykonywanym 
pracom  KNR, KNNR, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w STWiORB i ujmuje się w książce obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera 
i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania                       
i Odbioru Robót Budowlanych ST – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego elementu każdego z obiektów lub robót przewidzianych 
do wykonania Dokumentacją Projektową.  
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych, dokumentacją projektową, oraz obowiązującymi normami i przepisami 
prawa. Roboty uznaje się za zgodne ze STWiORB, dokumentacją projektową i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli pomiary i badania przyniosły pozytywne wyniki oraz przedstawione atesty pokrywają 
się z danymi w projekcie technicznym. 
Ewentualne roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na własny koszt w terminie i zakresie 
ustalonym z Inżynierem. 

 
9.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych ST - 00.00 „Wymagania ogólne”.  

 
9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p.1.3. niniejszej  ST. Płatność 
należy przyjmować zgodnie z obmiarem (pkt.7 STWiORB) i oceną jakości robót.  
 
9.3. Cena wykonania robót 

Cena jednostkowa pozycji przedmiarowej będzie obejmować poza pracami podstawowymi wszystkie 
prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 
 

Cena wykonania wszystkich robót objętych specyfikacją obejmuje: 

• roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
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• sporządzenie niezbędnych rysunków wykonawczych, warsztatowych i montażowych, 

• zakup materiałów, 

• transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania, 

• wykonanie robot montażowych, 

• przeprowadzenie prób w celu sprawdzenia działania, o ile jest to możliwe sprawdzenie 
funkcjonalności układów, 

• wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów, 

• prace porządkowe. 
oraz w poszczególnych przypadkach: 

 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji projektowej, 
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

 
10.1. Elementy dokumentacji projektowej 

Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 
- Przedmiar Robót, 
- Projekt Budowlano-wykonawczy, 
- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

10.3. Normy  

- N SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
- PN-EN-61140:2005 – Ochrona przed porażeniem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i 
urządzeń. 
- PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 
charakterystyk. 
- PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część:1 Wymagania podstawowe, 
ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 
- PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa. 
- PN-HD 60364-4-442:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-442: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przepięciami dorywczymi 
powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia. 
- PN-HD 60364-4-443:2006 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część: 4-443: Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami 
elektromagnetycznymi. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
- PN-HD 60364-4-444:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-444: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami 
elektromagnetycznymi. 
- PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 
- PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki 
ochrony przed prądem przetężeniowym. 
- PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Ochrona przeciwpożarowa. 
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- PN-HD 60364-5-51:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-51: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
- PN-HD 60364-5-52:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-52: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
- PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
- PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
- PN-HD 60364-5-534:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-53: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie. Sekcja 534: Urządzenia do 
ochrony przed przepięciami. 
- PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączenia 
izolacyjnego i łączenia. 
- PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i przewody ochronne. 
- PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie. 
- PN-HD 60364-7-704:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-704: Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 
- PN-HD 308 S2:2007 – Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych. 
- PN-EN 50274:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem prądem 
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych 
czynnych. 
- PN-E-05033:1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 
- PN-EN 61293:2000 - Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi 
zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa. 
- PN-E 79100:2001 - Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
- PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
- PN-EN ISO 13849-1:2008 - Bezpieczeństwo maszyn. Elementy systemów sterowania związane z 
bezpieczeństwem. Część 1: Ogólne zasady projektowania. 
- PN-EN 61496-1:2007 - Bezpieczeństwo maszyn. Elektroczułe wyposażenie ochronne. Część 1: 
Wymagania ogólne i badania. 
- PN-EN 61000-6-4:2008 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 6-4: Normy ogólne. 
Norma emisji w środowiskach przemysłowych. 
- PN-EN 60255-26:2010 - Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe. Część 26: 
Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej. 
- PN-EN 61010-1:2011 - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów 
pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych. Część 1: Wymagania ogólne. 
- PN-EN 60770-2:2011 - Przetworniki pomiarowe stosowane w systemach sterowania procesami 
przemysłowymi. Część 2: Metody badań i procedury. 
- PN-EN 60688:2004 - Przetworniki pomiarowe elektryczne do przetwarzania wielkości elektrycznych 
prądu przemiennego na sygnały analogowe lub cyfrowe. 
- PN-EN 60546-1:2011 - Regulatory z sygnałami analogowymi stosowane w układach sterowania 
procesami przemysłowymi. Część 1: Metody wyznaczania właściwości. 
- PN-EN 60546-2:2011 - Regulatory z sygnałami analogowymi stosowane w układach sterowania 
procesami przemysłowymi. Część 2: Wytyczne do badań kontrolnych i rutynowych. 
- PN-EN 61003-1:2004 - Pomiary i sterowania procesami przemysłowymi. Urządzenia z analogowymi 
wejściami i dwu lub wielostanowymi wyjściami. Część 1: Metody wyznaczania właściwości. 
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- PN-EN 60423:2008 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Średnice zewnętrzne 
rur instalacyjnych oraz gwinty rur i osprzętu 
- PN-EN 61131-2:2008 - Sterowniki programowalne. Część 2: Wymagania i badania dotyczące 
sprzętu. 
- PN-EN 61131-5:2002 - Sterowniki programowalne. Część 5: Komunikacja. 
- PN-EN 50173-1:2011 - Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: 
Wymagania ogólne. 
- ZN-96/TP S.A.-005 – Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania. 
- ZN-96/TP S.A.-002 – Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne.  
- ZN-96/TPSA-004 - Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne 
wymagania techniczne. 
- ZN-96/TPSA-008 - Linie optotelekomunikacyjne. Osłony złączowe. Wymagania i badania. 
- ZN-96/TPSA-011 - Telekomunikacyjna kanalizacja teletechniczna. Ogólne wymagania techniczne. 
- ZN-96/TPSA-012 - Kanalizacja teletechniczna pierwotna. Wymagania i badania. 
- ZN-96/TPSA-013 - Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe . Wymagania i badania. 
- ZN-96/TPSA-014 - Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania. 
- ZN-96/TPSA-017 - Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. 
- ZN-96/TPSA-018 - Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. 
- ZN-96/TPSA-019 - Rury trudnopalne (RHDPE). Wymagania i badania. 
- ZN-96/TPSA-020 - Złączki rur kanalizacji teletechnicznej. Wymagania i badania. 
- ZN-96/TPSA-021 - Uszczelki końców rur kanalizacji teletechnicznej. Wymagania i badania. 
 
10.4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 

WTWiORB-M – „Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych – 
część V.- instalacje elektryczne” /wydawnictwo ARKADY – 1988r/ 

 
 


