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ldz ST  Spis treści STR. 

1. ST– 00.00 Wymagania ogólne 03-21 

2. ST – 01.00 Sieć wodociągowa - roboty ziemne  22-29 

3. ST – 02.00 Sieć wodociągowa - roboty montażowe 30-40 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST – 00.00 „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach 

projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej ul. Kiełpin w Zielonej Górze”.    

 

Inwestor: 

 

Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. 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 - 00.00 Wymagania ogólne 

2 ST - 01.00 Sieć wodociągowa - roboty ziemne 

3 ST - 02.00 Sieć wodociągowa - roboty montażowe 
 

W zakres zadania wchodzi: 

 budowa sieci wodociągowej o średnicach Ø160mm z rur PE, 

 montaż uzbrojenia, w tym: 

 zasuwy odcinające, 

 hydranty nadziemne DN80, 

 włączenia projektowanej sieci do istn. sieci wodociągowej.                 

 

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. 

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. 
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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,  

 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, 

 opłatę za zajęcie pasa drogowego, 

 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 

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,  

 kosztorys ofertowy, 

 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

 projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego, 
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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.  

 

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.  
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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. 

 

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 
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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. 

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. 
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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 budową sieci wodociągowej ul. Kiełpin w Zielonej Górze. 

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 drogowy. 

 

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. 

 

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. 
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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.  

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.  
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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 i PZJ; w przypadku braku takich ustaleń 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. 

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.  
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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 i PZJ 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.  

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: 
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 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.  

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. 
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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. 

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  
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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 

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. 

 

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 
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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.  

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.  
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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  

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.  

 

8.4.2. 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,  

• 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. 
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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. 

 

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 
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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: 
   

 

W szczególności przy realizacji Robót należy przestrzegać przepisów określonych w: 

1. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. 2015, poz. 783  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); 
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9. Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne; jednolity tekst (Dz.U. 

nr.2015 r., poz. 520 z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenia 

1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995r. – w  sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 

czynności obowiązujących w budownictwie (Dz.U nr.25 /1995., poz. 133 z 

późniejszymi zmianami); 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 2015, 

poz. 1422 z późniejszymi zmianami); 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz.U.Nr.120/2003.,poz. 1126 z późniejszymi zmianami); 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002r. 

– w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej (Dz.U. nr.18/2002, poz. 182 z późniejszymi zmianami); 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r – zmieniające 

Rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia Zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198/2004r., poz. 2042 z późniejszymi zmianami); 

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do 

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz.U. nr.5/2003,poz. 58 z późniejszymi 

zmianami); 

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r-w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr.169/1997r., poz. 

1650 z późniejszymi zmianami); 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 

47/2003r. poz. 401 z późniejszymi zmianami. 

 

oraz obowiązujące normy i inne rozporządzenia nie wymienione powyżej. 

 

Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wszędzie tam gdzie w 

STWiORB oraz projekcie budowlanym z elementami projektu wykonawczego odnosi się do 

norm, europejskich ocen technicznych, aprobat i systemów referencji technicznych, 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. 

 

 

 

 

 

 

 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   22 

 

                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST – 01.00 
 

 

 

SIEĆ WODOCIĄGOWA - ROBOTY ZIEMNE 
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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. „Budowa sieci wodociągowej ul. Kiełpin w 

Zielonej Górze”.    

 

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 wykonania robót ziemnych przy wykonywaniu 

wykopów, zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i /lub dowiezionym. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i ST -00.00.- Wymagania Ogólne. 

 

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 i składowany na tymczasowym odkładzie na obsypanie 

rurociągów,  

 grunt do zasypania tzw. „warstwy ochronnej” wokół przewodów, zakupionego przez 

Wykonawce, 

 grunty żwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy,  

 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 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty ziemne prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz, który 

uzyskał akceptację inspektora nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Roboty związane z odwodnieniem wykopów, prowadzone będą przy użyciu następującego 

sprzętu mechanicznego: 

 agregat pompowy, 

 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 „Wymagania ogólne”. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 

roszczeń wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 

odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez inspektora nadzoru. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 

 

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót  podano w ST – 00.00 „Wymagania 

ogólne”.  

W zakres niniejszej specyfikacji wchodzą następujące roboty ziemne: 

 roboty przygotowawcze (zapoznanie się  z planami sytuacyjno-wysokościowymi, 

wymiarami istniejących i projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie 

robót ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejących przewodów 

podziemnych, oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie 

niezbędnych prac badawczych i projektowych), 

 umocnienie, wykopów, 

 odwodnienie wykopu, 

 odspojenie i odkład urobku, 

 przygotowanie podłoża, 

 zasypka i zagęszczenie gruntu, 

 wymiana gruntu, 

 wykonanie podsypki i obsypki rurociągów,  

 uporządkowanie terenu. 

 

5.2 Wymagania szczegółowe wykonania robót 

 

1. Roboty przygotowawcze 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 

terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

Wytyczenie robót powinno być wykonane przez geodetę z uprawnieniami. 
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Projektowaną oś przewodu  należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z 

założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi należy oznaczyć za pomocą drewnianych 

palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym 

załamaniu trasy, a na odcinkach prostych, co około 30-50 m. Na każdym odcinku należy 

utrwalić, co najmniej 3 punkty. Kołki wbija się po obu stronach wykopu, tak, aby istniała 

możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery 

robocze należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Szkice sytuacyjne reperów i ich 

rzędne Wykonawca przekaże Inżynierowi. 

Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych należy usunąć darń i ziemię roślinną 

pryzmując ją z jednej strony wykopu liniowego  lub rozebrać istniejąca nawierzchnię,  

zainstalować urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, 

powierzchniowymi i gruntowymi.   

Grubość zdejmowanej warstwy humusu jest zależna od głębokości jego zalegania. Zdjąć 

należy humus na całej głębokości jego zalegania. Zdjęty humus należy spryzmować oraz 

zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami, wysychaniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy 

lub wywieź w miejsce uzgodnione z Inżynierem i zabezpieczyć. Nie należy zdejmować 

humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 

zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. Humus nie nadający się do 

wykorzystania Wykonawca wywiezie i zutylizuje, na swój koszt. 

Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 

Obniżenia wód gruntowych należy dokonywać, gdy woda uniemożliwia wykonywanie 

wykopu. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy 

celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę 

rzędnych ław.  
 

3. Odwodnienie wykopów 

 

Przy niewielkim napływie wód gruntowych do wykopu stosować odwodnienie 

powierzchniowe przy pomocy pomp montowanych w kręgach W dnie wykopu ułożyć drenaż 

lub wykonać rowek głębokości 20 cm wykonany wzdłuż jednej ze ścian wykopu ze spadkiem 

w kierunku studzienki zbiorczej. Wodę wypompowywać za pomocą pompy spalinowej. W 

przypadku dużego napływu wód gruntowych odwadniać igłofiltrami ułożonymi dwustronnie 

w odległości co 1,0 m, w układzie jednopiętrowym. Przy dużym napływie wód igłofiltry 

należy zagęścić, przy niższym należy stosować rzadsze rozstawienie igłofiltrów. Wodę z 

odwodnień odprowadzać do najbliższego odbiornika.  

Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących warunków 

gruntowo-wodnych i uzgadniać na bieżąco z Inżynierem.  

 

4. 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 o długości jednostkowej 3,0m. 

Kable telekomunikacyjne należy zabezpieczyć pustakami kablowymi. 

Zbliżenia i skrzyżowania z kablami i słupami energetycznymi wykonać zgodnie z normą 

N SEP-E-004. 

W miejscu występowania istniejącego uzbrojenia wykopy wykonywać ręcznie. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   26 

 

                                                                                                                                                                                  

 

W wykopach wąskoprzestrzennych ściany umocnić w zależności od zagłębienia przewodu i 

warunków gruntowych 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.  

Grunt nie nadający się do wykorzystania Wykonawca wywiezie i zutylizuje, na swój koszt. 

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. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inspektora) 

sprawdzić, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg 

przekazanego Wykonawcy projektu. 

Wykopy oznakować oraz zabezpieczyć i wykonać przejazdy i przejścia dla pieszych. 

 

5. Przygotowanie podłoża 

 

W przypadku technologii wykopowej 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 0,95. 

 

6. 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. 

Zasypkę wykopów wykonywać mechanicznie warstwami do 30 cm, z zagęszczeniem 

ubijakami mechanicznymi dla zapewnienia stabilności przewodu i nawierzchni nad 

rurociągiem.  

Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95. 

Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić do stanu pierwotnego nawierzchnię na 

całej długości tras rurociągów. 
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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. 

 

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 zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą, 

 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża 

wzmocnionego z kruszywa mineralnego, 

 badanie w zakresie zgodności z dokumentacją projektową i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych,  

 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST- 00. 

 

7.2. Jednostki obmiaru 

Jednostką obmiarową robót ziemnych  jest: 

m  - usunięcia odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), zasypywanie, 

zagęszczanie gruntu, rozplantowanie ziemi, umocnienia wykopów, 

odwodnienie wykopu 

 

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: 
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 zdjęcie nasypu niekontrolowanego, 

 odwodnienie wykopów, 

 wykopy, przekopy, 

 przygotowanie podłoża, 

 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.Wymagania ogólne 

 

9.2 Płatności 

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

specyfikacji.  

 Zakres robót jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST. 

 Cena wykonania robót obejmuje: 

 roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, 

 opracowanie niezbędnych opracowań dokumentacyjnych, 

 zdjęcie i rozścielenie warstwy urodzajnej, 

 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 ziemnych objętych niniejszą specyfikacją, 

 wykonanie wymiany gruntów w razie stwierdzenia występowania gruntów nienośnych, 

 zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie oraz ich naprawa w przypadku 

przerwania,  

 opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych, 

 koszty badań i pomiarów, 

 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,  

 uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 
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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-B-02481:1998  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i 

opis gruntów 

PN-EN 1997-2:2009  Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu 

PN-EN 13139:2003 

 

 

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-EN 1008:2004 

 

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

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 805:2002(2006) Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące 

systemów zewnętrznych i ich części składowych. 

PN-EN 1997-1:2008 

 

Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady 

ogólne 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN). 

 

10.2. Normy 

 

WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) 

lub odpowiednimi normami Krajów UE. 

 
 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-1997-2-2009p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-13139-2003p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1008-2004p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1997-1-2008p.html
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ST – 02.00 
 

 

 

SIEĆ WODOCIĄGOWA - ROBOTY MONTAŻOWE  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót montażowych przy budowie sieci wodociągowej w ramach zadania pn. 

„Budowa sieci wodociągowej ul. Kiełpin w Zielonej Górze”.    

 

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 sieci wodociągowej wraz z armaturą z 

uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych: 

- wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej specyfikacji ujęte są w ST – 01.00, 

- krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne i przy wykonywaniu 

robót zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie, 

- kolizje z istniejącym uzbrojeniem wykonać zgodnie z zaleceniami właściciela 

przewodów, które kolidują z nowobudowanymi. 

 

W zakres robót ujętych niniejszą specyfikacją wchodzą m. in.: 

- montaż sieci wodociągowych metodą wykopu otwartego z rur tworzywowych PE100 

SDR11 160 mm; 

- wykonanie przewiertu sterowanego za pomocą rury trójwarstwowej Ø160 PE100 RC, 

- montaż armatury na sieci wodociągowej: zasuw DN150, trójniki Ø160/160, Ø160/90,  

- montaż hydrantów nadziemnych DN80,  

- montaż kształtek ciśnieniowych PE, 

- wykonanie bloków oporowych, 

- oznakowanie zasuw, 

- oznakowanie hydrantów DN80, 

- wykonanie próby szczelności i płukanie i dezynfekcja 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.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1.Materiałami  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 
 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 
 

 rury i kształtki ciśnieniowe z PE100 SDR11, PN-EN 12201, 

rury i kształtki należy wykonać z materiału klasy PE100 (nie dopuszcza się stosowania 

materiałów wtórnych w tym regranulatów). Klasa materiału PE 100 (MRS=10MPa, 
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σLPL.>10MPa, dla t=20°C), wykorzystanego do produkcji rur musi zostać potwierdzona 

przez akredytowane laboratorium zgodnie z ISO 9080, powinny posiadać aprobatę IBDiM  

 zasuwy kołnierzowe, klinowe do instalacji wodociągowych: 

- ciśnienie nominalne PN16, 

- długość zabudowy - F5, 

- korpus, pokrywa, klin - wykonane z żeliwa min. GGG-40, klasa żeliwa oraz logo 

producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu, 

- owiercenie kołnierzy wg PN, 

- pokrycie klina miękkouszczelniajacego z zewnątrz i od wewnątrz elastomerem 

dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną, 

- przelot korpusu zasuwy - nominalny, bez gniazda w miejscu zamknięcia, 

- wrzeciono (trzepień) ze stali nierdzewnej, gwint walcowany, wyposażone w 

niskotarciowe podkładki ślizgowe lub łożysko, 

- uszczelnienie wrzeciona - min. potrójne, uszczelki typu o-ring, nakrętka wrzeciona z 

mosiądzu utwardzonego powierzchniowo, 

- zabezpieczanie tulei uszczelniającej przed kontaktem z ziemią - uszczelka czyszcząca 

oraz pierścień zabezpieczający przed wykręceniem tulei, 

- śruby mocujące pokrywę - nierdzewne, nieprzelotowe, zabezpieczone masą zalewową, 

- zabezpieczanie antykorozyjne - zewnętrzne i wewnętrzne, żywicą epoksydową, 

grubość  warstwy min 250µm, 

- kolor niebieski. 

 

 przedłużacze teleksopowe do zasuw kołnierzowych: 

- przedłużacz pasuje do większości standardowych kluczy T; 

- uchwyty mocujące umożliwiają przymocowanie przedłużacza do podstawy pod 

skrzynkę uliczną; 

 

 skrzynki uliczne do zasuw i podstawy do skrzynek: 

- korpus żeliwny, 

- pokrywa żeliwa szare GG-20, 

- wkładka - stal nierdzewna, 

- śruba - stal nierdzewna. 

 

 hydrant nadziemny DN80z dwiema nasadami z podwójnym zamknięciem: 

- ciśnienie nominalne min. 1,6 MPa, 

- połączenie kołnierzowe wykonane zgodnie z PN. 

- korpus górny, korpus dolny - żeliwo sferoidalne GGG-40 lub stopy aluminium; na 

korpusie oznakowanie hydrantu określające producenta, średnicę DN, ciśnienie 

nominalne, materiał korpusu w postaci odlewu, 

- kolumna - żeliwo sferoidalne min. GGG-40 lub stal nierdzewna, 

- zabezpieczanie nasad-pokrywa nasady żeliwna lub ze stopu aluminium, 

- wrzeciono (trzpień) ze stali nierdzewnej, gwint walcowany, 

- uszczelnienie wrzeciona - podwójne o-ringi, 

- nakrętka wrzeciona - mosiądz o podwyższonej wytrzymałości, 
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- odwodnienie - samoczynne z chwilą pełnego odcięcia przepływu tj. w położeniach 

pośrednich i przy całkowitym otwarciu powinno być suche, 

- grzyb (tłok hydrantu) - pokryty całkowicie powłoką elastomerową dopuszczoną do 

kontaktu z woda pitną, 

- zabezpieczanie antykorozyjne - zewnętrzne i wewnętrzne, żywicą epoksydową, 

grubość warstwy min 250µm lub emaliowanie, część zewnętrzna odporna na 

promienie UV, 

- kolor czerwony, 

- wymagane certyfikaty i atesty - PZH, CE, dopuszczone do stosowania w Polsce, 

- z zabezpieczenie w przypadku złamania. 

 

 

2.2.  Dokumentacja 

Rury oraz inne 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. 

Rury z żeliwa pakowane są w wiązki, aby ułatwić załadowanie na środki transportowe. Każda 

wiązka spoczywa na dwóch balach ułożonych równolegle względem siebie. Rury są 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 (zasuwy) 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. 

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 
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odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego 

składowania. 

 

3. SPRZĘT 

 

Warunki ogólne dotyczące używanego sprzętu opisane zostały w ST- 00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

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.  

Zgodnie z technologią założoną do wykonania sieci wodociągowych proponuje się użyć 

następującego sprzętu: 

– zespół agregatów zapewniających zasilanie energetyczne, 

– zgrzewarek doczołowych z rejestracją zgrzewu i możliwością wydruku danych 

zgrzewu, 

– urządzeń pomocniczych do zgrzewania tj, kalibratory, obcinarki itp. 

– urządzenia do wykonywania przewiertów sterowanych, 

– niezbędnych narzędzi montażowych, 

– wciągarki umożliwiająca wymianę rurociągów, 

– młoty pneumatyczne, 

– palniki acetylenowo-tlenowe, 

– piły do ciecia metalu, 

– piły do cięcia betonu, 

– podręczne narzędzia ręczne. 

 

    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. 

Zgodnie z technologią założoną do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, 

jak: 

– samochód skrzyniowy,  

– przyczepa dłużycowa, 

– przyczepa skrzyniowa, 

– samochód dostawczy, 

– samochód wywrotka, 
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i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w Projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Wymagania ogólne 

 Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót zawarte są w ST-00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

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 

umowy.  

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. 

 

5.2. Roboty ziemne 

 Wymagania dotyczące robót ziemnych zawarte zostały w ST – 01.00 „Roboty ziemne”.  

  

5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 

Z uwagi na fakt, że przebudowie poddane będą głównie proste odcinki sieci wodociągowej, 

miejsca zmiany kierunku rurociągu w sposób naturalny wyznaczają lokalizację wykopów 

technologicznych. Projektowane odległości między komorami technologicznymi nie będą 

większe niż 150 m. Dopuszcza się wykonanie odcinków wodociągów z załamaniami do 15 

stopni bez wykonywania komór startowych z zachowaniem jednak wymaganych w takich 

przypadkach zasad i wytycznych producentów wybranej technologii.  

Na czas wykonania robót, dla zapewnia ciągłej dostawy wody do odbiorców, należy wykonać 

tymczasowy (bezpieczny z punktu widzenia zapewniania pewności dostawy wody oraz z 

punktu widzenia innych użytkowników terenu objętego budową) system zasilania w  wodę 

obejmujący m,in.: przepięcie do istniejącej sieci, sieć główną wraz z armaturą i kształtkami, 

przepięcia przyłączy wodociągowych, niezbędne przepięcia do innych zewnętrznych sieci 

wodociągowych). Tymczasowy układ należy właściwie zabezpieczyć przed jakimkolwiek 

uszkodzeniem lub niepowołanym działaniem osób trzecich oraz oznakować. Po zakończeniu 

prac tymczasowy układ zostanie zlikwidowany. 

Przewiduje się wykonywanie systemów tymczasowych odcinkami, których długość ustalona 

zostanie przez kierownika budowy w porozumieniu z użytkownikiem wodociągów i 

inspektorem nadzoru i będzie odpowiadała długości przewidywanych do jednorazowej 

przebudowy zasadniczej sieci wodociągowej.  

Występującą na wymienianych odcinkach rurociągu armaturę należy na czas trwania prac 

zdemontować (razem z wymianą rurociągu należy wymienić armaturę), a przyłącza 

wodociągowe odłączyć. 

Przełączenia istniejących przyłączy i sieci do projektowanego wodociągu zaprojektowano z 

zastosowaniem nowych kształtek (nawiertek) z zaworem odcinającym, alternatywnie za 

pomocą trójnika redukcyjnego i zasuw kołnierzowych odcinających na minimalne ciśnienie 

PN10 i PN16, posiadające atest PZH, dopuszczone do stosowania dla wody pitnej.  

 

5.3.1. Ogólne warunki układania (montażu) przewodów metodą wykopu otwartego 
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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. 

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z 

rurociągów. 

Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków 

zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego 

przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było 

większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o 

średnicy poniżej 1000 mm. 

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić: 

− w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m (zaleca się zagłębienie osi -1,5 m). 

Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch 

dławicy znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. 

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany 

budowli powinna być zgodna z dokumentacją. 

Przewody wodociągowe należy ułożyć zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru sieci wodociągowych” oraz zaleceniami producenta rur. 

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną. 

 

Zasady układania rurociągów z PE  

Przewody można układać przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki optymalne to 

temperatury od +5°C do +15°C ze względu na kruchość tworzywa w niższych temperaturach 

oraz znaczną rozszerzalność liniową w wyższych temperaturach. 

Połączenia rur PE wykonywać poprzez zgrzewanie doczołowe, a łączenia z armaturą i 

kształtkami za pomocą połączeń kołnierzowych. W przypadku niedostatecznej ilości miejsca 

dopuszcza się łączenie rur za pomocą kształtek elektrooporowych. 

Przy zgrzewaniu rury muszą być ustawione współosiowo, a ich końcówki przed zgrzewaniem 

dokładnie wyczyszczone. Każdy zgrzew jest rejestrowany w karcie kontrolnej zgrzewu i 

podlega akceptacji Inspektora. 

Proces zgrzewania prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta rur. Rury PE montować 

ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. 

Rury PE-HD należy oznakować taśmą identyfikacyjną niebieską założoną 20 cm nad 

grzbietem rur. Taśma powinna posiadać drut identyfikacyjny, który należy doprowadzić i 

złączyć z przedłużeniami zasuw. 

Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 

do +30oC. 

 

Wytyczne wykonania bloków oporowych 

Bloki oporowe należy umieszczać pod zasuwami i hydrantami. 
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Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt 

nienaruszony. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń 

między tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy C 6/8 przygotowanym 

na miejscu. 

Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od 

strony przewodu wodociągowego. 

Armatura odcinająca 

Armaturę odcinającą (zasuwę) należy instalować: 

- na wcince do istniejącego wodociągu,. 

- na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach), 

- w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie) instalacji, w której jest 

zainstalowana. Połączenia z przewodem należy dokonać za pomocą kształtek przejściowych- 

tulei kołnierzowych lub zgrzewania doczołowego. Miejsce zamontowania armatury winno 

być dostępne celem umożliwienia obsługi i konserwacji. Przed zamontowaniem należy 

usunąć z armatury zaślepki, ewentualne zanieczyszczenia. Po oczyszczeniu należy sprawdzić 

czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a pokrętło daje się lekko obracać. Na 

przewodach poziomych armaturę należy ustawiać w takim położeniu by wrzeciono było 

skierowane do góry. Armaturę zaporową należy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na 

korpusie był zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.  

Niedopuszczalne jest: 

- przesuniecie się osi łączonych elementów, 

- przesłonięcie otworów łączonych elementów. 

 

5.3.2. Próba szczelności. 

 

Próbę szczelności wodociągu należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-81/B-10725. 

W szczególności próbę szczelności należy wykonać z zachowaniem następujących zasad: 

 rurociągi dłuższe niż 800 m należy próbować odcinkami, optymalne długości badanych 

odcinków mieszczą się w granicach 300-500 m, 

 kształtki połączeniowe i zamontowana armatura muszą być okryte podczas próby, 

 odcinki rur między ich połączeniami powinny być zasypane z zagęszczeniem gruntu, a 

próba może odbyć się dopiero po 48 godzinach od momentu zasypania, 

 maksymalna temperatura wody przy próbie ciśnieniowej może wynosić 20˚C, 

 wypełnienie badanego przewodu wodą powinno odbywać się powoli z najniższego 

punktu rurociągu, 

 ciśnieniową próbę szczelności należy przeprowadzić po wzrokowym sprawdzeniu 

połączeń, 

 po całkowitym odpowietrzeniu i napełnieniu rurociągu należy pozostawić go na co 

najmniej 12 godzin, celem ustabilizowania się temperatury, 

 po podniesieniu ciśnienia do poziomu ciśnienia próbnego należy odczekać ok. 2 godziny 

celem jego ustabilizowania, 

 ciśnienie próbne rurociągów p=0,6MPa, 

 ciśnienie to w okresie 30 minut należy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości co 10 

minut. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie powinien przekraczać 0,06MPa. W 

czasie następnych 120 minut  spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02MPa, 

 po zakończeniu próby ciśnienia należy zmniejszyć jego wartość w sposób kontrolowany 

aż do całkowitego opróżnienia badanego przewodu. 
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Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez wykonawcę i 

Inżyniera.  

Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania 

powinien być możliwy dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu 

oraz wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z 

uszczelnieniem, a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed 

przesunięciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna być 

instalowana armatura przed przeprowadzeniem próby szczelności. Wykopy powinny być 

zasypane ziemią do wysokości połowy średnicy rur, zaś ziemia powinna być dokładnie ubita 

z obu stron przewodu, każda rura powinna być obsypana maksymalnie ziemią, piaskiem, a 

ponadto w szczególnych przypadkach zakotwiona, złącza rur nie powinny być zasypane.  

Wysokość ciśnienia próbnego powinien wskazywać manometr przy pompie hydraulicznej.  

 

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 – 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

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 - ułożenia sieci wodociągowej, liczony w osi przewodu wg profili w dokumentacji 

projektowej, oznakowanie taśmą ostrzegawczą,  próba szczelności i dezynfekcja 

m - ułożenia sieci wodociągowej metoda przecisku /przewiertu sterowanego, próba 

szczelności i dezynfekcja 

kpl, szt – montaż armatury, hydrantów, oznakowanie .  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST – 00,00 „Wymagania ogólne”. 

 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725. 
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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, 

 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 – 00,00 „Wymagania ogólne”. 
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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. 

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 

 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody- Polietylen (PE) 

PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur,   

armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN.    

Kołnierze żeliwne 

PN-EN 14901:2014-11 

 

Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa ciągliwego – 

Powłoki epoksydowe rur i kształtek i wyposażenia  z 

żeliwa ciągliwego  (praca przy dużym  obciążeniu) 

PN-EN ISO 4624:2016-05 Farby i lakiery -- Próba odrywania do oceny przyczepności 

PN-EN ISO 6272 Farby i lakiery – Badania odporności na szybkie 

odkształcanie (odporność udarowa) 

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe 

dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i 

odwadniających. Część 1: Guma 

PN-EN 12842:2012 

 

– Kształtki z żeliwa sferoidalnego do systemów 

przewodowych z PVC-U lub PE . Wymagania i metody 

badań. 

PN-EN 206+A1:2016-12 

 

Beton. Część 1: wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność. 

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne. 

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa. 

PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 6: Hydranty 

 

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. 
 

 

 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-12201-2-a1-2013-12e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-14901-2014-11e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-4624-2016-05e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-12842-2012e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-206-a1-2016-12e.html

