
 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA   -  KANALIZACJA DESZCZOWA 

 

2.1.WSTĘP 

2.1.1.        Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania szczegółowe dotyczące 
wykonania i odbioru budowy przyłącza kanalizacji deszczowej  dla boiska wielofunkcyjnego przy  
Gimnazjum w Starych Siołkowicach. 
Specyfikacja dotycząca kanalizacji deszczowej stanowi fragment specyfikacji dotyczącej całości 
projektowanej inwestycji. 
 
Roboty objęte specyfikacją zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) posiadają kod  
Grupa robót objęta specyfikacją  : 45200000-9 
Klasa robót : 45230000-8 
Kategorie robót : 

• kanalizacja deszczowa - kod CPV 45232130-2 
 
 
2.1.2.        Zakres stosowania ST 
Specyfikacja stanowi materiał pomocniczy do sporządzenia przez oferentów wyceny robót objętych 
projektem. 
Każdy z oferentów zobowiązany jest do zapoznania się z projektem technicznym, oraz  
z przedmiarem robót. 
 
 
2.l.3.        Zakres robót objętych ST 
 
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie  przyłącza kanalizacji deszczowej. 

2.1.4 Określenia podstawowe 

2.1.4.1 Dziennik budowy 
-    opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do   
     notowania zdarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania  
     dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej  
     pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem . 

2.1.4.2 Inżynier 

-   osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego, wyznaczona przez  

    Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności  

    realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi,  

    zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy (w rozumieniu art. 27  

    Ustawy z dnia 07, 07. 1994r. Prawo budowlane - Inżynierem określa się Inspektora Nadzoru – 

    koordynatora). 

21.4.3 Kierownik budowy 
-    osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do  występowania 
     w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

2.1.4.4 Kosztorys ślepy 
-   wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
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2.1.4.5 Materiały 

-    wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową  

     specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

2.1.4.6 Odpowiednia zgodność 
-    zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie  
     został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju  
     robót budowlanych. 
 
2.1.4.7 Polecenie Inżyniera 

-    wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące  

     sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

2.1.4.8 Projektant 
-    uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 
2.1.4.9 Rysunki i opisy techniczne 
-    część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu    
     będącego przedmiotem robót. 
-    w części opisowej podane są cechy obiektu nie widoczne w części rysunkowej, oraz podane są wymagania   
     dotyczące parametrów technicznych, wymagania wytrzymałościowe, polecani producenci elementów i  
     urządzeń 

2.1.4.10 Zadanie budowlane 

-    część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca oddzielną całość konstrukcyjną lub   

     technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno- 

     budowlanych. 

 

2.1.4.11 Księga obmiaru 

-    akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez   

    Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych  

    załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, metody wykonywania robót i powinien przestrzegać i spełniać 
wymagania Rysunków, Opisów technicznych, Specyfikacji i instrukcji wydanych przez Inżyniera. Wykonawca 
powinien przygotować i przedstawić technologię wykonania do akceptacji Inżyniera, która precyzuje podejście 
budowlane do każdego elementu Robót. 
 
2.1.5.1 Dokumentacja Projektowa  
 
Zewnętrzne sieci sanitarne objęte niniejszą specyfikacją winne być wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową pod nazwą : 
 
 

PROJEKT  PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ    
dla BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 

na terenie Gimnazjum w Starych Siołkowicach ul. Klepacz  

 
 
Dokumentacja projektowa składa się z: 

• opisu technicznego                   4  strony 
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• rysunki w skali 1: 500                   2  szt 
 
Dokumentacja Projektowa - projekt wykonawczy znajduje się w posiadaniu  Zamawiającego (do 
wglądu). 

2.1.5.2 Przejęcie placu budowy. 

Wykonawca będzie przejmował części placu budowy podczas trwania robót w taki sposób, aby mógł On 
rozpocząć oraz kontynuować realizację robót zgodnie z harmonogramem robót. 

2.1.5.3. Roboty na placu budowy. 

Żadne ważne roboty, nie mogą być prowadzone bez pisemnej zgody Inżyniera (Inspektora nadzoru). 
Wykonawca winien z odpowiednim wyprzedzeniem zawiadomić pisemnie Inspektora Nadzoru o 
rozpoczęciu takich robót tak, aby Inspektor mógł zorganizować odpowiedni nadzór i środki 
bezpieczeństwa. 

Wykonawca winien podać listę podstawowego sprzętu, który on i jego podwykonawcy zamierzają użyć, 
zawierającą jego charakterystykę. 

2.1.5.4 Zabezpieczenie Placu Budowy  
 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz Robót 
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego 
Robót, a w szczególności  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.  
- Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowną.  
 
2.1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego uwzględniając, lecz nie ograniczając się do poniższej listy  

a).   Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody, 
b).   Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm  
       dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń  
       lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub  
       innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych  
       wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 

•   Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych. 

•   Środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 
         1. Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
         2. Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
         3. Możliwością powstania pożaru. 

2.1.5.6. 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. 
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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 Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

2.1.5.7 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z placu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inżyniera (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 Inżyniera. 
 
2.1.5.8 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 Umownej. 
 
2.1.5.9 Ochrona i utrzymanie Robót  
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby instalacje lub ich elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

2.1.5.10  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 Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 
 

2.2. MATERIAŁY 
 

.2.1. Pochodzenie materiałów  

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, lub certyfikaty zgodności wydane przez 
producenta. 
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2.2.3. 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 przydatność do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli rysunki lub opis techniczny przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 
 
2.2.5. Wymagania w zakresie właściwości materiałów 
 
 
2. 2.. 5. 1. Przyłącze  kanalizacji deszczowej 
 
2. 2.. 5.1.1. Materiały do robót ziemnych 
 
• grunt z wykopu  II-IV kategorii urabialności, 
       Przydatność gruntów z wykopu do wykonania zasypki lub nasypu określi laboratorium  
       Wykonawcy. Grunty z wykopu musza uzyskać akceptację Inżyniera. 
               Przydatność materiału na zasyp należy określić po wykonaniu następujących badań 
       -  wskaźnik różnoziarnistości > 5 
       -  wskaźnik piaskowy > 35 
       -  wodoprzepuszczalność K > 8 m/dobę 
  grunt z wykopu można stosować jedynie w obrębie przyłącza prowadzonego pod terenem zielonym 
• piasek - kruszywo średnio lub gruboziarniste pozbawione domieszek glinianych (<5%) spełniające wymagania  
        normy PN-B-11113:1996 
• wypraski stalowe, 
• rozpory TAGOR, 
• bale drewniane  
• beton klasy B-15 wg PN-88/B-06250 do wykonania podłoża pod studzienki, osadnik szlamowy  
      przepompownie i korytka odwadniające 
 
2.2.5.1.2. Rury  
 
• rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wg  
      PN-85/C-89205  i ISO 4435: 1991  o średnicy 250mm, łączone na uszczelki gumowe, które    
      dostarcza producent rur; producent WAVIN  
• rury kielichowe klasy SN8 do sieci kanalizacyjnej z PP dwuścienne typ X-stream o średnicy  
      250mm , łączone na uszczelki gumowe, które dostarcza producent rur; producent  
      WAVIN  
 
• kształtki do sieci kanalizacyjnych z PP X-stream  o średnicy jw.  producent WAVIN 
• tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejść szczelnych przez ścianki betonowe  
            studzienek wpustów deszczowych) z  PVC o średnicy, 200mm,  
•      elementy odwodnienia liniowego Wavin typ Stora –Drain 300 wg zestawienia w projekcie     
            wykonawczym 
 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 
słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40OC i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur 
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powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC oraz z PP nie 
wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. 
Rury należy składować w położeniu poziomym na płaskim i równym podłożu. Odcinki proste należy 
składować na podkładach drewnianych lub z innego materiału nie powodującego uszkodzenia rur o 
szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1-2 m.  
Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane osobno, a gdy nie jest to 
możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 
sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. 
 
 
2.2.5.1.3. Studzienki kontrolne z tworzyw sztucznych 
  
Studzienki kontrolne, oraz studzienki osadcze są integralna częścią zastosowanego systemu rur 
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych i powinny pochodzić od tego samego producenta. Składają 
się z następujących części: 
• kineta wykonana z tworzyw sztucznych PE  z wyprofilowanym dnem typ I -IV w zależności  
      od potrzeb i projektu technicznego 
• karbowana rura trzonowa o średnicy nominalnej 425 mm 
• rura teleskopowa 425 mm 
• pokrywa żeliwna do rury teleskopowej 425mm typ ciężki do 40 Mg  
 
2.3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub 
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 
i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostanie przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.  
 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 
• koparka podsiębierna o pojemności łyżki 0,40m3 
• spycharka gąsienicowa – 74 kW, 
• ubijak mechaniczny spalinowy 0,2 Mg  
• żuraw samochodowy 12-16 Mg, 
• żuraw samochodowy 5-6 Mg 
• betonomieszarka do 3,0 Mg 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, 
który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
 
2.4. Transport 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków  transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Umową. 
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 Umowy, na polecenie Inżyniera będą usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do placu budowy. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować następujące, 
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 
• samochód dostawczy, skrzyniowy 3 - 5 Mg, 
• samochód ciężarowy, samowyładowczy 5 -10 Mg, 
• samochód ciężarowy, skrzyniowy 5-10 Mg. 
• ciągnik kołowy 29-37 kW 
• przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg 
• przyczepa dłużycowa do samochodu 10 Mg 
• samochód dostawczy 0,9 Mg 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z 
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego, 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
2.4.1. Rury PVC, PP 
 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią   
z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin 
metalowych lub łańcuchów. 
Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC i PP należy przy transporcie zachowywać następujące 
dodatkowe wymagania: 

• przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi 
• przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza -5oC do + 30 oC, przy czym 

powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na 
zwiększoną kruchość tworzywa, 

• na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemiennie, na podkładach 
drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm,  ułożonych 
prostopadle do osi rur 

• wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1m, 
• przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 

1m 
Kształtki instalacyjne z PVC i z PP należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem 
ostrożności jak dla rur z PVC i PP. 
 
2.5.  WYMAGANIA W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBÓT 
          
- Ogólne wymagania 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 
- Harmonogram robót  
 
Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót w oparciu o Klauzulę Warunków Umowy 
powinien uwzględnić następujące czynniki i warunki: 
- konieczny jest demontaż fragmentu istniejącego przyłącza deszczowego 
- pojazdy i wyjazdy z placu Robót muszą być zapewnione przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót, 
- wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny znajdować się w  
  odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze, 
- należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed 
przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę stanu 
technicznego.  Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 
 
-  Zakres robót przygotowawczych 
 
a) zapoznanie się z dokumentacją geotechniczną  
b) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót, 
c) zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz roślinności i  
                 ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk, 
d)             zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 
e)            przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód odpadowych i gruntowych, 
g)            wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz   
                odprowadzenia ścieków 
h)            oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,. 
i)            dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 
j)              wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych 
 
Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji należy udrożnić istniejące odcinki kanalizacji, do których 
przewidziano podłączenie projektowanych kanałów. 
 
 
-  Zakres robót zasadniczych 
 
      a) Roboty rozbiórkowe nawierzchni dróg i ulic  
      b) Roboty ziemne tymczasowe ( wykopy z umocnieniami, podsypka, obsypka,  
           nadsypka i zasypy ) związane z budową przyłącza kanalizacji  deszczowej. 
      c) Roboty montażowe kanalizacji deszczowej       
           
- Warunki techniczne wykonania robót 
 
- Prace geodezyjne 
 
Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych i montażowych obejmują 
między innymi: 
a) oznaczenie w terenie pkt stałej osnowy geodezyjnej i zabezpieczenie jej przed zniszczeniem w 
czasie  
               budowy. W przypadku konieczności ich zniszczenia /wykop/ po zakończeniu robót odtworzyć  
              zniszczone pkt stałej osnowy geodezyjnej  
b) wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej  
              osnowy realizacyjnej, 
c) wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych: takich 
jak  
              osie, studzienki, załamania, obrysy, krawędzie, 
d) wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości reperów  
             wysokościowych, w razie istotnej rozbieżności z projektem zlecić korektę rozwiązań  
             projektowych 
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e) wyznaczenie przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego celem uniknięcia kolizji z nim w 
czasie  
              robót ziemnych 
f) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych spadków rurociągów,  
              głębokości posadowienia, nachyleń skarp, osiadania itp., 
g) wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów  
               zakończonych 
Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządza powykonawczą Dokumentację Geodezyjną 
obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem 
stosownych dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze 
sprawozdaniem technicznym należy przekazać do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej celem zatwierdzenia. 
 
- Rozbiórka elementów dróg i placów  
 
Roboty rozbiórkowe elementów podbudowy obejmują rozebranie chodników z kostki. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 
uszkodzeń. 
 
-Zabezpieczenie przed dopływem wód 
 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny być 
zachowane co najmniej następujące warunki: 
a) górne krawędzie umocnień wykopów powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad  
    szczelnie przylegający teren, 
b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym  
    łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu, 
c) wprowadzenie wód z rowów odwadniających do studzienek zbiorczych w wykopie  
    powinno być wykonane w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed  
    rozmyciem 
 
- Wykopy 
 
a /wykonanie wykopów 

Wykopy należy wykonywać mechanicznie koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0,60m3, za 
wyjątkiem miejsc zbliżenia do istniejącego uzbrojenia podziemnego, drzew, słupów oraz innych 
obiektów, gdzie wykopy należy wykonywać ręcznie. W miejscach skrzyżowania z uzbrojeniem 
podziemnym wykopy należy wykonywać ręcznie, pod nadzorem właścicieli uzbrojenia. Ogółem 80% 
wykopów stanowią wykopy wykonywane mechanicznie a 20% wykopy wykonywane ręcznie. 
Należy wykonywać wykopy pionowe wąskoprzestrzenne o ścianach umocnionych wypraskami 
stalowymi zakładanymi poziomo z rozparciami. Ziemię z wykopów składować wzdłuż wykopów, 
nadmiar ziemi odwozić. Szerokość wykopu powinna się mieścić w granicach 0,9-1,7m. 
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o 
grubości co najmniej 20cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna być usunięta 
ręcznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrządowaniem nie powodującym 
spulchnienia gruntu. 
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy 
krawędzią wykopu a stroną odkładu wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1 m dla 
komunikacji; kąt nachylenia skarpy odkładu wydobytego gruntu nie powinien być większy od kąta 
jego stoku naturalnego; obudowa wykopu powinna przenieść napór spowodowany obciążeniem 
terenu gruntem składowanym w zasięgu klina odłamu ściany. 
Wyjścia ( zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20 m. 
 
b/ umocnienie wykopów 
Ściany wykopów powinny być zabezpieczone na czas robót wg dokumentacji projektowej i zaleceń 
Inspektora Nadzoru. W szczególności zabezpieczenie może polegać na podparciu i rozparciu ścian 
wykopów. Do podparcia lub rozparcia ścian wykopów stosować elementy stalowe lub inne materiały 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Dopuszcza się również szalunki klatkowe. Po wykonaniu 
robót elementy zabezpieczające ściany wykopu należy usunąć. 
Wszystkie obmiary dla umocnienia wykopów powinny być zawarte w cenach jednostkowych.  
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c/ postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 
W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych 
(kurzawka, źródło) należy: 
a) wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne  
    ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed  
     dostępem ludzi, 
b) zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu 
   (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0, 5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru), 
c) zawiadomić projektanta i geologa, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić  
   środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 
 
d) postępowanie w przypadku ujawnienia niewybuchów.  
W przypadku, gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną ujawnione niewybuchy lub 
przedmioty trudne do zidentyfikowania, należy niezwłocznie przerwać wszelkie roboty , miejsce 
ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi oraz powiadomić niezwłocznie kierownictwo Robót, 
Inspektora Nadzoru  i właściwy organ administracyjny / Policję, Wojsko /.  
 
- Podłoże pod rurociągi  
 
Z uwagi na warunki ułożenia rurociągu , rurociągi kanalizacji deszczowej ułożyć na podłożu z 
podsypki żwirowo piaskowej o grubości 20 cm zagęszczonej  do stopnia Is = 1,0 ,  a następnie należy 
ułożyć podsypkę z piasku grubości 15 cm uformowanym na kąt 120o przez staranne ubicie podłoża 
w pachwinach rurociągu i wykształcenie dołków na złączach.[Stopień zagęszczenia podsypki 
piaskowej powinien wynosić Is = 1,0 (wg Proctora). 
Podsypkę można wykonać z gruntu piaszczystego rodzimego przesianego. W przypadku natrafienia 
w podłożu na piasek drobnoziarnisty można go wykorzystać bezpośrednio do podsypki. 
Materiał podłoża powinien stanowić grunt sypki, naturalnej wilgotności ( odwodniony trwale lub na 
czas budowy) odpowiadający wymaganiom określonym dla gruntów o symbolach ms.ss,sz  
wg PN 86/B-480 tabela 7.  
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od Inżyniera decyzję o zastosowaniu gruntu rodzimego na 
podłoże rurociągu. 
Rurociągi układać na podsypce ukształtowanej na kąt 120' i z zaprojektowanym spadkiem 
podłużnym.  
 
- Ogólne warunki układania ( montażu ) przewodów 
 
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie głębokości ułożenia, kierunku i spadków 
zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń oraz 
zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci 
zaślepek, korków itp. 
 
- Układanie przewodu na dnie wykopu 
 
Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić administratora sieci o rozpoczęciu robót. Po przygotowaniu 
wykopu i podłoża oraz odcięciu dopływu wody (zamknięcie zasuw) można przystąpić do robót.. Rury i kształtki 
wodociągowe w zależności od rodzaju materiału łączyć za pomocą zgrzewania doczołowego, połączeń 
kielichowych z uszczelką lub połączeń kołnierzowych oraz zaciskowych. 
Rury można opuszczać do wykopu ręcznie. Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym 
podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do 
stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach.. 
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po 
ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. 
Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak 
np. kawałki drewna, kamieni itp. 
Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,01 
m. 
Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii wykonania złączy i 
innych węzłów oraz rodzaju wykopu. 
Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu. 
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- Metody łączenia rur  
 
Należy stosować generalną zasadę, że przy łączeniu rur obowiązują procedury podane przez ich 
producentów. 
 
a/ Połączenie mechaniczne 
Podstawowym złączem rur kanałowych i kształtek z PVC są złącza kielichowe na wcisk z zastosowaniem uszczelek 
gumowych.  Połączenie takie dokonuje się przez wprowadzenie bosego końca jednej rury lub kształtki do wnętrza 
drugiej rury lub kształtki. Wewnątrz kielicha na całym obwodzie znajduje się wgłębienie w  którym umieszczany jest 
gumowy pierścień uszczelniający o specjalnym przekroju / uszczelka wargowa/. Należy zwrócić uwagę na czystość 
wgłębienia kielicha oraz ścisłość przylegania pierścienia do wgłębienia. Przed przystąpieniem do wcisku bosego 
końca rury w kielich, bosy koniec rury można posmarować cienko środkiem antyadhezyjnym. Wprowadzenie bosego 
końca do kielicha może być wykonane za pomocą specjalnego urządzenia wciskowego względnie przez 
zastosowanie dźwigni ręcznej. 
 
b/ Cięcie rur  
W przypadku konieczności dostosowania długości rur do odległości między studzienkami należy dokonać ciecia rury. 
Cięcie wykonywać w korytku drewnianym pozwalającym utrzymać dokładność cięcia i jego prostopadłość do osi rury. 
Cięcie wykonywać za pomocą ręcznej piłki do drewna . Przycięta rura wymaga fazowania. Fazowanie bosych 
końców polega na zmniejszeniu średnicy zewnętrznej bosego końce  przez obróbkę jego krawędzi za pomocą pilnika 
zdzieraka na długości 2g pod katem 15’. Skracanie kształtek jest niedopuszczalne. 
 
 
- Montaż studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Ф 425 
 
Pod dno studzienek należy wykonać podłoże z piasku o grubości 20 cm, a w gruncie nawodnionym ze żwiru. Podłoże 
należy zagęścić. 
Studzienki zbudowane są z elementów : dolnych z kinetą, pośrednich i  górnych. Połączenie poszczególnych  
elementów , uszczelkami  zgodnie z zaleceniami producenta studzienek.. Właz studzienki należy zamontować na rurze  
teleskopowej. 
Po ustawieniu studzienki i połączeniu elementów oraz podłączeniu rur, należy wykop zasypać zagęszczonymi  
warstwami zgodnie z technologią robót ziemnych.  
 
 
 
-  Zasypka  
 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu. Grubość warstwy ochronnej zasypu dla projektowanego przyłącza powinna wynosić całą 
przestrzeń do podbudowy jezdni t.j. do wysokości 32 cm do nawierzchni. Materiałem zasypu w 
obrębie strefy niebezpiecznej powinien być żwir o krzywej przesiewu 22 z gruboziarnistym piaskiem 
o minimalnej nominalnej wielkości ziarna 2 mm. 
Warstwa ochronna rury kanałowej musi być starannie ubita po obu stronach przewodu. Należy ją 
zagęszczać ubijakiem drewnianym równocześnie z usuwaniem zastosowanego deskowania 
warstwami około 15-20 cm do wysokości podbudowy drogi.  
Ubijanie mechaniczne na całej szerokości może być przeprowadzone sprzętem dopiero przy 30 -to 
cm warstwie zasypki ponad wierzch rury. 
Zasypkę można wykonać mechanicznie warstwami 20 cm – zasypką j.w. do wysokości podbudowy 
jezdni zagęszczoną do Is = 1,0 (wg Proctora).  
Urobek nie wykorzystany do zasypki należy wywozić w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru  
. 
 
 
2. 6. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCENY PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
 
 
- Program zapewnienia jakości / PZJ /  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i przedstawi do aprobaty Inżynierowi szczegółową 
propozycję realizacji swoich zobowiązań w zakresie jakości materiałów i norm wykonania robót 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie  
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- Ogólne zasady kontroli jakości robót 
• celem kontroli jakości robót jest osiągnięcie wymaganego standardu 
• wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń 
• wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie  
                z PZJ) na terenie i poza placem budowy 
• wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat  
            Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane 
 

- Kontrole i badania laboratoryjne 

• badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów  
             podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a częstotliwość ich  
             wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości  
                wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi  
                Nadzoru w trybie określonym w  PZJ  do akceptacji, 
• wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie  
             później niż w terminie i w formie określonej w PZJ 
• badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
 
- Badania jakości robót w czasie budowy 
 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. 
Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 
a)        oś obiektu należy sprawdzić we wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie  
           oraz co najmniej, co 100 m na prostych, 
b)        robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego  
               odcinka, 
c)         wyznaczenie wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą, co najmniej w 5 miejscach  
              oraz w miejscach budzących wątpliwości. 
Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów 
                - Minimalne odchylenia w rzędnych wykopu nie powinny być większe niż: +3,0 cm w  gruntach spoistych,  – 5,0 
cm  
                   w gruntach wymagających wzmocnienia. 
           - Odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych projektowanych nie powinno być większe od 1 
cm.                  
           - Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż l0 cm.  
           - Szerokość i spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do  
              0,05 %.  
           - Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopie powinien wynosić Is = 1, 005.  
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykonania 
odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub 
odpowiednich normach. 
 
 - Badania szczelności na infiltrację i eksfiltrację  
 
Badanie szczelności odcinka na eksfiltrację obejmują :  
-    badanie stanu odcinka kanału wraz ze studzienkami  
-    napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu 
-    pomiar ubytku wody 
Podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodów i studzienek. W 
przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości 
oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia nieszczelności. 
 
Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: 
-   badanie stanu odcinka kanału wraz ze studzienkami 
-   pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu 
Podczas trwania próby szczelności należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min położenia 
zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek.  
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- Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuści do użycia 
materiały posiadające atest jakości producenta. W przypadku materiałów, dla których atesty są 
wymagane przez specyfikacje, każda partia dostarczona na plac budowy będzie posiadać właściwy 
atest jakości. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty producenta, poparte wszelkimi 
wymaganymi wynikami badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi. Atesty dotyczące materiałów lub urządzeń mogą być sprawdzone i kontrolowane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność z wymaganiami specyfikacji to takie 
materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
 
2.7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem są : 

• m3 - dla robót ziemnych 
• m - dla instalacji rurowych 
• szt. – dla odwodnienia liniowego 

 
Poszczególne jednostki obmiarowe i ilości elementów podane są w „PRZEDMIARZE ROBÓT” , który 
stanowi odrębne opracowanie. 
 
2.8.ODBIÓR ROBÓT 
 
2.8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:  
a)           Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) Odbiorowi częściowemu, 
c) Odbiorowi w fazie zasadniczego ukończenia części lub całości robót, 
d) Odbiorowi pogwarancyjnemu, 
 
2.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 
nie przyjętych robót i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca winien zgłosić Inżynierowi w formie pisemnej. Odbiór 
będzie przeprowadzony nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Inżynier sprawdzi i obmierzy roboty do 
zatwierdzenia. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w zgodzie z Rysunkami, 
Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 
Wykonawca nie może kontynuować robót bez odbioru przez Inżyniera robót zanikających i ulegających 
zakryciu. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań określonych 
Umową. 
 
2.8.3. Odbiór częściowy. 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
2.8.4. Odbiór na etapie zasadniczego ukończenia robót. 
 
Odbiór robót polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umownych, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera zakończenia robót i przejęcia dokumentów, których mowa w punkcie 8.5. 
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Inżynier wystawi świadectwo przejęcia potwierdzające ukończenie robót, po tym jak komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego oceni odbiór ostateczny. Odbiór odbędzie się w obecności przedstawicieli Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z rysunkami i 
specyfikacjami. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
odbiega od wymaganej jakości, ale nie ma wpływu na jakość, trwałość robót i bezpieczeństwo konstrukcji lub 
budowli, komisja może przyjąć roboty pod warunkiem dokonania odpowiednich potrąceń z ceny kontraktowej, 
które uwzględniają wszelkie różnice. 
 
2.8.5. Odbiory techniczne przewodu 
 
W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. Odbiory 
częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy kolejnych odcinków 
przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. W związku z tym, ich zakres obejmuje: 
•    sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją w tym w szczególności zastosowanych       
     materiałów, 
•    sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, zasypki,  
     głębokości ułożenia przewodu, odeskowania, 
•    sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i spadku  
     połączeń, zmian kierunku, 
•    sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez  
     przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności na ciśnienie. 
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać  odbioru końcowego, 
który polega na: 
•    sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich  
     postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia protokołów z prób    
     szczelności, 
•   sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i 
uzupełnienia. 
Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, 
nadzoru inwestycyjnego i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru 
jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, 
podając jednocześnie termin ich usunięcia. 
 
 
2.8.6. Dokumenty wymagane na etapie zasadniczego ukończenia robót. 
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
•      Rysunki z naniesionymi zmianami. Specyfikacje. 
•      Uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu. 
•      Recepty i ustalenia technologiczne. 
•      Dziennik budowy i księga obmiaru. 
•      Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań laboratoryjnych zgodnie ze specyfikacjami i PZJ. 
•      Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 
•      Sprawozdanie techniczne. 
•      Powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu. 
•      Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  
 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:  
• zakres i lokalizacje wykonywanych robót  
• wykaz wprowadzonych zmian 
• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót 
• datę rozpoczęcia i zakończenia Robót 
W przypadku, gdy komisja uzna, że ww. dokumentacja nie jest gotowa do odbioru ostatecznego, w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ona ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające winny być zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Inżyniera. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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Wszelkie roboty nie zakończone winny być dokończone zgodnie z ustaleniami w okresie gwarancyjnym. 
 
2.8.7. Odbiór pogwarancyjny. 
 
Odbiór pogwarancyjny odbędzie się po usunięciu wszelkich wad zaistniałych podczas wykonywania robót nie 
zakończonych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu na zasadach wymienionych w 
punkcie  
 
2.8.8. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza 
 
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną powykonawczą 
inwestycji oraz inne niezbędne projekty wykonawcze i powykonawcze. 
 
 
2.9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT  
 
 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
-  robociznę bezpośrednią, 
-  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
-  wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z  
   powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład, których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników  
   nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii 
i  
   wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące   
   bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące  
   wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk  
   kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić 
w  
   czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.   
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze 
Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą 
pozycją kosztorysową 
 
 
- Cena wykonania robót 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 
a)    prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i obiektu wraz ze  
       sporządzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej) 
b)    prace geotechniczne wraz z dokumentacją  powykonawczą oraz projektem odwodnienia terenu robót 
c)    badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji 
d)    zabezpieczenie lub usuniecie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności  i uzbrojenia terenu, 
e)    usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów, 
f)     zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 
g)    zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód 
h)    przejecie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót wraz z  instalacjami odwadniającymi,  
i)     przygotowanie podłoża gruntowego pod roboty 
j)    oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym zgodne z projektem organizacji ruchu, odtworzenia i opłaty za  
       zajęcie pasa drogowego, 
k)    dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie  
l)      wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów oraz ich czasowe odwodnieniem 
m)    wywóz z terenu budowy urobku ziemnego na składowisko  
n)    dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy 
o)    wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót 
p)    wykonanie robót zasadniczych i wykończeniowych 
q)    wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy 
r)     uporządkowanie placu budowy po robotach 
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2.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Podstawą do wykonania robót są następujące dokumenty : 
1. projekt pod nazwą : 

PROJEKT  PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ    
dla BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 

na terenie Gimnazjum w Starych Siołkowicach ul. Klepacz  

 
2. specyfikacja techniczna       

3. normy i warunki techniczne : 

 
PN-86/B-480                Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-74/B-04452               Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481               Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050: 1999          Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-91/B-06716                Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.  
PN-B-11111: 1996          Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir  i mieszanki.  
PN-B-11113: 1996        Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-EN-932-1: 1999        Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 
PN-S-205: 1998           Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-48                        Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 
PN-81/B-030             Grunty budowlane .Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-74/C-89200          Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-81/C-89203          Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania  
PN-76/C-892              Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur cisnieniowych.  
PN-80/C-89205              Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.                                                    
BN-62/6738-03           Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
BN-62/6738-04        Beton. Badania masy betonowej. 
PN-88/B-32250             Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-/B-06250:1998       Beton zwykły 
PN-90/B-14501        Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-87/B-01070        Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia 
PN-92/B-01707        Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.  
PN -EN 1610 ; 20    Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 752; 2000        Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 
PN-EN 476; 2001        Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji  
                                       grawitacyjnej 
PN-B-10729 ;1999       Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
PN—86/B-018          Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
                                        Nazwy i określenia. 
PN-74/B-24620             Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
PN-74/B-24622             Roztwór asfaltowy do gruntowania  
PN- EN 124;2000          Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i  
                                         kołowego .Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakości   
Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej 
- Warszawa 1986r. 
 
Normy nieobowiązujące:  
BN-77/8931-12          Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
BN-64/8931-01        Drogi samochodowe . Oznaczenie wskażnika piaskowego 
BN-64/8931-        Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i   
                                podłoża przez obciążenie płytą  
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Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporządzenia oferty na wykonanie projektowanych 
instalacji sanitarnych . 
 
 
W celu sporządzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznać się z projektem instalacji 
sanitarnych, oraz z przedmiarem robót na projektowane instalacje sanitarne. 
 
 
 

        

        

 

 Opole październik 2008 r. 

                                              

 

 

                                                                                                                       mgr inż. Elżbieta Świątkiewicz 

 
 
 
 


