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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BU-
DOWLANYCH                      KOD CPV: 45231300-8 
 
Nazwa:   
WYKONANIE  PRZYŁĄCZY WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYN-
KÓW MIESZKALNYCH PRZY UL.  1-go MAJA 140, 142, 144  W KIELCACH. 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót  instalacyjnych - przyłączy wody i kanalizacji  
sanitarnej do budynków  mieszkalnych  przy ul. 1- go Maja 140, 142, 144  
w  Kielcach.  
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy 
udzielaniu zamówienia  publicznego i stanowi zbiór wymagań w zakresie 
sposobu wykonywania robót obejmujących w szczególności wymagania, 
właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
1.2.  Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Ubezpieczenie budowy 
Wykonywane roboty budowlane naleŜy ubezpieczyć w jednym z towa-
rzystw ubezpieczeniowych. Ubezpieczeniem winny być objęte zarówno 
szkody własne jak i osób trzecich przebywających na budowie, w zakresie 
następstw nieszczęśliwych wypadków, uszkodzeń od ognia oraz warunków 
atmosferycznych, zniszczeń w trakcie wykonywania robót, kradzieŜy oraz 
świadomych zniszczeń przez osoby trzecie. 
Celem ubezpieczenia jest wyłączenie odpowiedzialności materialnej za-
mawiającego lub wykonawcy z tytułu szkód powstałych w związku z zaist-
nieniem określonych zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w cza-
sie realizacji robót.  
Zgodność robót ze specyfikacją techniczną 
Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty, w tym rysunki tech-
niczne przekazane wykonawcy przez zamawiającego stanowią załączniki 
do umowy.   
Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być 
zgodne z dokumentacją i niniejszą specyfikacją techniczną.  
Organizacja robót budowlanych 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać niezbędne tym-
czasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze i pomo-
sty,  tablice ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony ro-
bót, ludzi i sprzętu. Koszt zabezpieczenia miejsca robót nie podlega od-
rębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę za przedmiot 
umowy. 
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Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę instalacji oraz za wszelkie 
urządzenia w obrębie miejsca robót. Wykonawca zapewni odpowiednie 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania robót.  
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 wykończenia robót Wykonawca będzie: 
stosować się do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 
628, z późn. zm.), podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na ce-
lu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 
na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego spo-
sobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 
wzgląd na: 

a/ lokalizację bazy, magazynów, składowisk, i dróg dojazdowych; 
b/ środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- moŜliwością powstania poŜaru, 
- przekroczenia norm hałasu. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych od-
powiednimi przepisami ochrony    środowiska    obciąŜają    wykonawcę    
robót. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów doty-
czących bezpieczeństwa  i higieny pracy (Plan Bioz). W szczególności Wy-
konawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w wa-
runkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia socjalne 
oraz sprzęt  i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrud-
nionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań okre-
ślonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
ofertowej. 

1.3.  Nazwy i kody robót budowlanych 
 
CPV:  45.23.13.00 - 8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów       
                                 i rurociągów do odprowadzenia ścieków. 
CPV:  45.11.12.00 -0  Roboty  w zakresie przygotowania terenu pod              
                                budowę  i roboty ziemne  
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1.4. Określenia podstawowe 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona 
do kierowania robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu 
umowy.  
Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. 
Materiały - wszelkie produkty, niezbędne do wykonywania robót, zgodnie 
z dokumentacją powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Polecenie zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy 
przez przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące spo-
sobu realizacji robót lub innych spraw. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Do-
kumentacji Projektowej. 
Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę tech-
niczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określo-
nych warunkach, wydany przez  jednostkę upowaŜnioną do udzielania 
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczą-
cych wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, 
rozdział 2). 
Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu cer-
tyfikacji wykazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ nale-
Ŝycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 
normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie  certyfikat zgod-
ności wykazuje, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę tech-
niczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
Znak zgodności - zastrzeŜony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z 
zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni 
stopień zaufania iŜ dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 
normą lub innym dokumentem normatywnym. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za 
ich  zgodność z Dokumentacją  Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i 
poleceniami Inspektora nadzoru.  
1.6.  Przekazanie Terenu Budowy                                                                     
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekazuje Wykonawcy 
Miejsce Robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden egzemplarz Dokumentacji 
Projektowej oraz jeden komplet ST. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych 
przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na któ-
rych prowadzone będą prace. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego 
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub admini-
stratorów terenów, właścicieli urządzeń, inne jednostki zgodnie   z   
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uzgodnieniami   dokumentacji   projektowej)   o   terminie   rozpoczęcia   
prac   oraz   o przewidywanym terminie ich zakończenia. 
2.MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały, których Wykonawca uŜyje do wbudowania muszą 
odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane" 
z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. 
zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 
U. Nr 92, poz. 881). 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości uŜytych materiałów dostarczy 
świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie posiadające świadectw potwierdzających ich jakość zostaną 
przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy na jego koszt. 
KaŜdy rodzaj Robót, w którym zostaną zastosowane materiały nie posia-
dające świadectw potwierdzających ich odpowiednią jakość, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłace-
niem. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu 
gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczysz-
czeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne 
do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Bu-
dowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest   zobowiązany   do   uŜywania jedynie   takiego   sprzętu,   
który   nie   spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wska-
zaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepi-
sami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące za-
chowania warunków Umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych ro-
bót i właściwości przewoŜonych materiałów oraz na stan dróg. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasa-
dami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach In-
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spektora, w terminie przewidzianym Umową. Przy ruchu na drogach pu-
blicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych pa-
rametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach  
oraz dojazdach do terenu budowy. 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Umową, 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, Programem Za-
pewnienia Jakości oraz poleceniami Inspektora. Następstwa jakiegokol-
wiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w prowadzeniu robót zo-
staną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niŜ w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wyko-
naniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowie-
dzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów stosowa-
nych przez Wykonawcę i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do te-
go pomoc ze strony Wykonawcy. 
Dziennik Budowy jest dokumentem podstawowym dla Zamawiającego i 
Wykonawcy w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do koń-
ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą do-
konywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bu-
dowy. KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego doko-
nania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 
nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika  Budowy protokoły i inne do-
kumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
•  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
•  datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
•  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w robotach, 
•  uwagi i polecenie inspektora nadzoru 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów robót 
•  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
•  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
•  dane dotyczące jakości materiałów, 
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• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budo-
wy będą przedłoŜone Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspek-
tora wpisane do Dziennika  Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Bu-
dowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Do dokumentów budowy 
zalicza się takŜe: 
• Projekt Wykonawczy, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-  
    prawne, 
• protokoły odbioru Robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 
Dokumenty   budowy   będą   przechowywane   na   terenie budowy,  w   
miejscu   odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z do-
kumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostęp-
ne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Rodzaje odbioru robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty 
podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspekto-
ra przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór końcowy, 
c) odbiór ostateczny. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
ilości  i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wyko-
nawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem In-
spektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i po-
wiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
Odbiór końcowy 
Wykonawca zawiadamia Inspektora i Zamawiającego o zakończeniu ro-
bót. Podstawowym   dokumentem   do   dokonania  odbioru   końcowego   
robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru usta-
lonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zo-
bowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami (jeŜeli wystąpiły) i z 

aktualnymi uzgodnieniami, 
• uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikają-

cych i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zale-
ceń. 

• Dziennik Budowy, 
• Księgi Obmiaru (jeŜeli wystąpi), 
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  
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W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w po-
rozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót.  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzu-
pełniające będą zestawione wg    wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja.  
Odbiór ostateczny (po okresie gwarancyjnym) 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad  stwierdzonych  i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
8. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 
 Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu oraz obliczeniu 
rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. 
Przedmiar robót 
Stanowią go opisy rodzaju i ilości robót określające  faktyczny zakres wy-
konywanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
   Zgodnie z warunkami umowy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

� Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz.U. nr 72/2001)  

� Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r, w 
sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do 
spoŜycia przez ludzi. (Dz.U. nr 203/2002)  

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r, w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i 
instalacjach energetycznych.(Dz.U. nr 80/1999)  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r, w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. (Dz.U. nr 47/2003)  

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 
1992r , w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów. (Dz.U. nr 92/92)  

� Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych. Praca zbiorowa. Zalecenia do stosowania przez 
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Warszawa 
1994r. 

�  Warunki techniczne wykonania o odbioru sieci wodociągowych, 
zeszyt 3, COBRTI INSTAL, wrzesień 2001 r.  

� PN-B-10720 styczeń 1998r. Wodociągi. Zabudowa zestawów 
wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i 
badania przy odbiorze.  

� PN-B-10725 grudzień 1997r. Wodociągi. Przewody zewnętrzne. 
Wymagania i badania.  

� Pn-91/B-10728. Studzienki wodociągowe.  
� PN-B-10736 marzec 1999r. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla 
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przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania.  

� PN-B-10725 grudzień 1997r. Wodociągi. Przewody zewnętrzne. 
Wymagania i badania.  

� PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania przewodów 
        wodociągowych 

� Rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 266 
września w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa  i higieny 
pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz.811), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401), 

� PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów 
stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. 

� PN-EN 752-1:12000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia 
ogólne i definicje.  

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

� PN-EN 752-2 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.  
� PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
�  PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w 

projektowaniu.  
� PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  
� Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych 

wydane przez COBRTI INSTAL oraz obowiązujące normy techniczne. 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem przyłącza z sieci wodociągowej do trzech budynków 
mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 140, 142 i 144 w Kielcach.  
 
1.2. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmująca wszystkie czynności 
umoŜliwiające i mające na celu wykonanie przyłącza do zewnętrznej sieci 
wodociągowej.  
W zakres robót wchodzą:  
• odcinek przyłącza wodociągowego z Ŝeliwa sferoidalnego Ø90mm dł. 
22,7mb,  
• komora wodomierzowa Ŝelbetowa wylewana na mokro wraz z 
wyposaŜeniem, 
• odcinek przyłącza wodociągowego z PE Ø90mm dł. 56,7mb,   
• odcinek przyłącza wodociągowego z PE Ø40mm dł. 18,2mb,  
• odcinek przyłącza wodociągowego z PE Ø32mm dł. 15,5mb,  
 
  
2. MATERIAŁY  

Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych 
dostawców naleŜy traktować jedynie jako marki referencyjne nie 
stanowiące przeszkody dla Oferenta w doborze urządzeń i materiałów, z 
zastrzeŜeniem uzyskania w efekcie załoŜonych przez projektanta 
parametrów działania instalacji i nie niŜszego od załoŜonego standardu 
technicznego i jakościowego inwestycji pozwalające na odbiór techniczny 
przez Wodociągi Kieleckie.  
 
2.1. Piasek na podsypkę i obsypkę rur.  
2.2. Rury i kształtki wodociągowe PE 80 SDR11 (c=1,6; ciśnienie 
nominalne PN=12,5bar) 
2.3. zasuwy odcinające Ŝeliwne kołnierzowe z obudowami 
teleskopowymi z PE lub PP i skrzynkami ulicznymi, 
2.4. betonowe bloki oporowe, 
2.5. wodomierz sprzęŜony – podejście pod wodomierz zgodnie z 
normą PN-B-10720, 
2.6. Zawór antyskaŜeniowy zgodnie z normą PN-EN:1717 
2.7. tabliczki informacyjne 
 
3. SPRZĘT  
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót 
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ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi 
jego uŜytkowania oraz przepisami BHP.  
Sprzęt do wykonania sieci wodociągowej:  

� sprzęt ręczny - łopaty, sztychówki,  
� do odspajania gruntu stosuje się koparki o róŜnych pojemnościach 

łyŜek, 
� koparka,   do   wykonywania   wykopów   szerokoprzestrzennych   i   

wąskoprzestrzennych z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i 
chwytakowym. 

� zagęszczarki mechaniczne,  
� urządzenia pomiarowe,  
- szalunki do wykopów.  

 
4. TRANSPORT  

Przewiduje się przewóz materiałów na plac budowy od producenta 
lub z hurtowni i magazynów. Materiały mogą być przewoŜone dowolnym 
środkiem transportu kołowego zaakceptowanym przez Inspektora i 
rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej oraz 
zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt 
organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w 
jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem przyłącza wody.  
 
5.1. Roboty przygotowawcze  
Do czynności przygotowawczych naleŜy zaliczyć:  

� oczyszczenie terenu pod budowę, 
� rozbiórkę nawierzchni jezdni na odcinku, na którym przyłącze 

biegnie pod ulicą, 
� usunięcie kamieni, 
� odprowadzenie wód powierzchniowych i gruntowych. 

 
Do czynności pomiarowych naleŜy: 

� wytyczenie budowli, 
� wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych. 

 
5.2. Roboty ziemne  
Do robót ziemnych moŜna przystąpić po usunięciu bądź zabezpieczeniu 
wszystkich kolizji nadziemnych i podziemnych. Wykopy naleŜy wykonywać 
w kierunku podnoszenia się niwelety w celu umoŜliwienia odpływu wód 
opadowych. W przypadku braku takiej moŜliwości naleŜy przewidzieć 
odwodnienia wymuszone przez zastosowanie pomp.  

Ziemię naleŜy odsypać w sposób ciągły oraz w ilości potrzebnej dla 
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późniejszej zasypki i składować wzdłuŜ wykopu w odległości 
umoŜliwiającej bezpieczny dostęp do wykopu, a takŜe nie powodujący 
obciąŜenia, uszkodzenia ścian wykopu oraz zakłóceń ruchu.  

Nadmiar ziemi pochodzącej z wykopu naleŜy wywieźć. Wykonawca 
robót we własnym zakresie ustali miejsce odwiezienia mas ziemnych.  
Ściany wykopu naleŜy umocnić wypraskami stalowymi lub balami 
drewnianymi. Ponadto naleŜy wyrównać i zagęścić dno wykopu.  
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-83/8836-02, PN-B 10736. 
 
5.3. Podsypka  

Dno wykopu winno być oczyszczone z części stałych (kamienie, 
korzenie). Rurociąg ułoŜyć na podsypce z piasku grubości 15 cm. 
Podsypkę naleŜy zagęścić ubijakami. Wskaźnik zagęszczenia 0,95 w 
przypadku gruntów niespoistych i 0,92 w przypadku gruntów spoistych 
zgodnie z PN-88/B-64481.  
 
5.4. Roboty montaŜowe  

Przyłącze wodociągowe wykonać z rur wodociągowych z Ŝeliwa 
sferoidalnego i PE na ciśnienie 12,5 bar. Przewód ułoŜyć w gotowym 
wykopie na zgodnej z projektem i poddać próbie na ciśnienie 9,0 bar.  

Opomiarowanie odbywać się będzie poprzez zestaw wodomierzowy 
zamontowany na przyłączu w komorze wodomierzowej. Zaprojektowano 
komorę Ŝelbetową wylewaną na mokro. Pod komorę wykonać fundament z 
chudego betony grubości 15cm. Ścianki i płytę pokrywową wykonać z 
betony B25. Na płycie pokrywowej osadzić właz Ŝeliwny typu cięŜkiego C-
250 na zaprawie cementowej marki „80”. Regulację wysokości osadzenia 
włazu przeprowadzić poprzez wykonanie podmurówki z cegły klinkierowej 
klasy „35” na zaprawie cementowej marki „80”. Powierzchnie zewnętrzną 
komory zaizolować bitgumem w ilości 3kg/m2. Przy przejściu rur 
wodociągowej przez ścianę komory naleŜy stosować przejścia szczelne z 
uszczelnieniem gumowym. 
Uwaga! Wykonywanie podłoŜa i zasypki naleŜy przeprowadzić w wykopie 
suchym. 
 
5.5. Obsypka  

Po ułoŜeniu przewodów naleŜy wykonać obsypkę piaskiem� do 
wysokości 15 cm ponad wierzch rury, a ułoŜoną warstwę piasku naleŜy 
zagęścić do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia.  
 
5.6. Warunki wykonania zasypki  

Po dokonaniu odbioru naleŜy wykop zasypać gruntem bez kamieni 
warstwami grubości 20 cm z zagęszczeniem. Nadmiar ziemi naleŜy roz-
plantować lub wywieźć poza teren budowy. Zagęszczenie odebrać z udzia-
łem geologa, który dokona kontroli stopnia zagęszczenia. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI  
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

� zgodności z Dokumentacją Projektową. 
� wykonanie wykopów pod względem badania materiałów i elementów 

obudowy,zabezpieczenie wykopów przez zalaniem woda z opadów  
atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, 
zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
sprawdzenie metod wykonania wykopu. 

� podłoŜa naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt 
podłoŜa stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną 
wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi 
warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom 
normy PN-86/B-02480.  

� badanie materiałów uŜytych do budowy wodociągu następuje przez 
porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów określających 
jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami 
przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi 
w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub 
przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

� sprawdzenie trasy i głębokości ułoŜenia wodociągu zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 

� wykonanie izolacji połączeń. 
� wykonanie rur ochronnych, sprawdzenie kształtu i wymiaru,  
� badanie szczelności wodociągu przez wykonanie próby ciśnieniowej 

na ciśnienie pn=1.0 MPa zgodnie z PN-97/B-10725 w obecności 
przedstawiciela ZKWiK, 

� po wykonaniu próby oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku, przed 
oddaniem do eksploatacji przyłącze wodociągowe dokładnie 
przepłukać czystą wodą. Prędkość przepływu wody w przewodzie 
powinna umoŜliwić usunięcie wszystkich zanieczyszczeń 
mechanicznych występujących w przewodzie. JeŜeli woda z 
przepłukanego przewodu nie odpowiada pod względem 
bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest jego 
dezynfekcja. Dezynfekcje naleŜy przeprowadzić 4% podchlorynem 
sodu w ilości 200mg/l, czas kontaktu powinien wynosić 24h. Po 
wykonaniu dezynfekcji naleŜy przyłącze ponownie przepłukać z 
prędkością >2,5 m/s oraz wykonać badania bakteriologiczne i 
fizykochemiczne wody.  

� ocenę wizualną. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT  
W zaleŜności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty 

podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 



15 

Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
� odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
� odbiór końcowy 
� odbiór pogwarancyjny 

 
Odbiór robót zanikających. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej 
ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót.  

Odbioru robót ziemnych naleŜy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Wykonawca przed 

przystąpieniem  do dokonania czynności odbioru winien przedstawić 
Inspektorowi Nadzoru protokół z wykonanych badań i pomiarów 
przedstawionych  w  p. 5.  
Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące 
dokumenty: 

� Dokumentacja Projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich 
zmianami w czasie budowy przyłącza wodociągowego. 

� Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
� atesty rur i armatury, 
� protokoły odbioru próby ciśnienia, 
� wynik badania bakteriologicznego wody wykonany przez Sanepid., 
� wprowadzonych w wykonawstwie odstępstw od rysunków roboczych 

z podaniem przyczyn. 
� dokumentów wyraŜających zgodę na odstępstwa. 
� inwentaryzacja geodezyjna przewodów na planach sytuacyjnych 

wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
 
Odbiór techniczny końcowy polega na: 

� zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym 
i inwentaryzacją geodezyjną, 

� zbadaniu zgodności protokółów odbioru: próby szczelności, wyników 
badań bakteriologicznych oraz wyników stopnia zagęszczenia gruntu 
zasypki wykopu, 

� zbadaniu rozstawu armatury i jej działania, 
� sprawdzeniu naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień, 
� sprawdzeniu prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót 

przewidzianych dokumentacją.  
 

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 
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ostatecznego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe 
lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających ustali komisja. 
Zakończenie odbioru ostatecznego nastąpi po usunięciu wszystkich wad 
stwierdzonych w trakcie prac komisji odbiorowej. 
Teren po budowie przewodu wodociągowego powinien być doprowadzony 
do pierwotnego stanu. 
 
Odbiór pogwarancyjny 
  Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad  stwierdzonych  i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
8. OBMIAR ROBÓT 
 Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu oraz obliczeniu 
rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. 
Jednostką wykonanego wodociągu jest 1 mb o średnicy określonej w 
projekcie budowlanym. 
Jednostką zasypki w wykopach jest 1 m³. 
Jednostką obmiaru dla komory jest 1 kpl. 
Jednostką obmiaru dla hydrantu i zasuwy jest 1 kpl. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
        Płatność za wykonanie całości robót naleŜy przyjmować zgodnie  z 
obmiarem i oceną jakości robót.  
Cena wykonania robót obejmuje: 

� oznakowania robót, 
� budowy odcinków wodociągu, 
� wykonanie komory wodomierzowej, 
� wykonanie hydrantu i zasuw z zamontowanymi skrzynkami. 

 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez 
Wykonawcę za jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  
przedmiaru. 
 
Cena  jednostkowa  dla  danej  pozycji  kosztorysu  powinna  obejmować: 

� robociznę bezpośrednią 
� wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
� wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 

(sprowadzenie sprzętu na  plac budowy i z powrotem, montaŜ, 
demontaŜ na stanowisku pracy), 

� koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru, koszty  urządzenia  i  eksploatacji  zaplecza  
budowy,  wydatki  dotyczące  BHP,  

� oznakowanie robót, usługi obce na  rzecz budowy,  opłaty za 
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dzierŜawę,  
� ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy. 
� zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z 

tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót 
i w okresie gwarancyjnym 

� podatki  obliczone  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami. 
 

 Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za 
daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza 
moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą 
pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych  w  
warunkach  kontraktu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

� Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz.U. nr 72/2001)  

� Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r, w 
sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do 
spoŜycia przez ludzi. (Dz.U. nr 203/2002)  

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r, w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i 
instalacjach energetycznych.(Dz.U. nr 80/1999)  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r, w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. (Dz.U. nr 47/2003)  

� Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych z dnia 3 listopada 
1992r , w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów. (Dz.U. nr 92/92)  

� Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych. Praca zbiorowa. Zalecenia do stosowania przez 
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Warszawa 
1994r. 

�  Warunki techniczne wykonania o odbioru sieci wodociągowych, 
zeszyt 3, COBRTI INSTAL, wrzesień 2001 r.  

� PN-B-10720 styczeń 1998r. Wodociągi. Zabudowa zestawów 
wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i 
badania przy odbiorze.  

� PN-B-10725 grudzień 1997r. Wodociągi. Przewody zewnętrzne. 
Wymagania i badania.  

� Pn-91/B-10728. Studzienki wodociągowe.  
� PN-B-10736 marzec 1999r. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla 

przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania.  

� PN-B-10725 grudzień 1997r. Wodociągi. Przewody zewnętrzne. 
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Wymagania i badania.  
� PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania przewodów 

wodociągowych.  
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem bezodpływowych szczelnych zbiorników wraz przyłączami dla 
trzech budynków mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 140, 142 i 144 w 
Kielcach.  
 
1.2. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmująca wszystkie 
czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie przyłącza do szamb i 
posadowieniem zbiorników.  
W zakres robót wchodzą:  

• wykopy liniowe pod przewody PVC z zabezpieczeniem,  
• ułoŜenie przewodów kanalizacyjnych PVC klasy S o śr. 160,  
• wykonanie dwóch zbiorników bezodpływowych z elementów 
Ŝelbetowych z włazami typu przejazdowego,  
• wykonanie dwóch studzienek kanalizacyjnych śr. 1200mm z kręgów 
betonowych prefabrykowanych, 
• zasypanie kanalizacji z zagęszczeniem gruntu.  
 

2. MATERIAŁY  
Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych 

dostawców naleŜy traktować jedynie jako marki referencyjne nie 
stanowiące przeszkody dla Oferenta w doborze urządzeń i materiałów, z 
zastrzeŜeniem uzyskania w efekcie załoŜonych przez projektanta 
parametrów działania instalacji i nie niŜszego od załoŜonego standardu 
technicznego i jakościowego inwestycji.  
2.1. Piasek na podsypkę i obsypkę rur.  
2.2. Rury kanalizacyjne PVC klasy S o śr. 160 mm.  

Przyłącze wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych z PCV typu 
cięŜkiego śr.160x4,mm. Połączenia rur kielichowe, na uszczelkę gumową z 
gumy EPDM odpornej na substancje występujące w ściekach 
gospodarczych. Rury przed opuszczeniem do wykopu powinny być 
oczyszczone oraz sprawdzone czy nie posiadają pęknięć lub uszkodzeń. 
Rury z wadami naleŜy odrzucić. 
2.4. Bezodpływowe zbiorniki z elementów prefabrykowanych 
Ŝelbetowych.  

Zaprojektowano prefabrykowane Ŝelbetowe szczelne zbiorniki 
bezodpływowe o pojemności 5 i 9,5m³. Pod zbiorniki wykonać fundament 
z chudego betony grubości 15cm. Na płycie pokrywowej osadzić właz 
Ŝeliwny typu cięŜkiego C-250 na zaprawie cementowej marki „80”. 
Regulację wysokości osadzenia włazu przeprowadzić poprzez wykonanie 
podmurówki z cegły klinkierowej klasy „35” na zaprawie cementowej 
marki „80”. Powierzchnie zewnętrzną zbiornika zaizolować bitgumem w 
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ilości 3kg/m2. Przy przejściu rur PVC przez ścianę zbiornika naleŜy 
stosować przejścia szczelne tulejowo-przelotowe z uszczelnieniem 
gumowym lub złączki PVC/kielich beton. 
Uwaga! Wykonywanie podłoŜa i zasypki naleŜy przeprowadzić w wykopie 
suchym. 
2.5. Studzienki Ŝelbetowe z kręgów prefabrykowanych 

Na projektowanych odcinkach kanału  przewiduje się wykonanie 
typowych studzienki połączeniowe, rewizyjne, o średnicach 1200mm, 
sztuk 2. Studzienki naleŜy wykonać w z elementów prefabrykowanych. 
Beton podłoŜa studzienek klasy B-7,5  grubości 10 cm . Płytę denną wraz 
z kinetą wykonać z betonu klasy B-15 z betonu hydrotechnicznego wg BN-
62/6738-07 z domieszkami uszczelniającymi i o podwyŜszonej odporności 
na korozję. Część dolna studzienek z elementów prefabrykowanych tj. z 
kręgów Ŝelbetowych z płytą denną i otworami na obsadzenie rur. Część 
górna z kręgów Ŝelbetowych o średnicach śr.1200 mm wg BN-86/8971-
08. Studzienki naleŜy przykryć odpowiednio płytą Ŝelbetową PP 144/60 
cm. Kręgi łączyć poprzez zastosowanie uszczelki gumowej, natomiast 
płyty układać na zaprawie cementowej marki M5. Włazy kanałowe z Ŝeliwa 
szarego klasy C 250 - typ cięŜki - z wypełnieniem betonowym i uszczelką 
gumową, bez otworów wentylacyjnych, z osadnikiem postaci, o średnicy 
śr.600mm, wg PN-EN-124 posiadające certyfikat jakości. Włazy naleŜy przymocować 
kotwami do płyt lub podmurówek. Regulację wysokości osadzenia włazów w 
granicach od 0 do 30 cm przeprowadzić przez wykonanie podmurówki z cegły 
klinkierowej pełnej klasy 35 bez otworów typu B, na zaprawie cementowej marki M5. 
Wszystkie styki zatrzeć na gładko zaprawą cementową M5. Powierzchnie murowane 
pokryć gładzią cementową (otynkować) od strony zewnętrznej. W czasie 
wykonywania studzienki naleŜy osadzić drabinkę złazową stalową o średnicy stopni 
śr.30mm z izolacją antykorozyjną (farba chlorokauczukowa) osadzone w 
odległościach pionowych co 30 cm. Zewnętrzne powierzchnie studzienek naleŜy 
zabezpieczyć dwukrotnie powłoką z BITGUM, w ilości 3 kg/m2 izolowanej 
powierzchni. Przy przejściu przez studzienkę naleŜy zastosować przejścia szczelne 
tj. tuleje z pierścieniem z elastomeru lub uszczelki gumowe.  

 
 
3. SPRZĘT  
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach 
kontraktu i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym 
umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, 
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania oraz przepisami BHP.  
Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być 
ręcznie lub przy uŜyciu następującego sprzętu mechanicznego: 
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� do odspajania gruntu stosuje się koparki o róŜnych pojemnościach 
łyŜek, koparka, do wykonywania wykopów szerokoprzestrzennych i 
wąskoprzestrzennych z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i 
chwytakowym do transportu ziemi powinny być stosowane 
samochody wywrotki, 

� ładowarka  do  załadunku   i   transportu   materiałów   sypkich,   
wykonywania  wykopów o głębokości do 2,00 m, spychania i 
zwałowania 

� zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów, 
� dźwig o udźwigu min. 10ton, 
� piły do ścinania krzaków, 
� Ŝuraw samochodowy, 
� szalunki do wykopów.  

 
4. TRANSPORT  

Przewiduje się przewóz materiałów na plac budowy od producenta 
lub z hurtowni i magazynów. Materiały mogą być przewoŜone dowolnym 
środkiem transportu kołowego zaakceptowanym przez Inspektora i 
rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej oraz 
zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt 
organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w 
jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem przyłącza do 
sieci kanalizacji sanitarnej.  
 
5.1. Roboty przygotowawcze  
Do czynności przygotowawczych naleŜy zaliczyć:  

� oczyszczenie terenu pod budowę, 
� rozbiórkę nawierzchni jezdni na odcinkach, na których trasa kanału 

przebiega w ulicy, 
� składowanie ziemi urodzajnej, 
� usunięcie kamieni, 
� odprowadzenie wód powierzchniowych i gruntowych, 
 

Do czynności pomiarowych naleŜy: 
� wytyczenie budowli, 
� wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych, 
� wyznaczenie obiektów inŜynierskich. 

 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów naleŜy: 

� zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na 
nim trasami i wymiarami istniejących i projektowanych budowli, 
wynikami badań geotechnicznych gruntu,  
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� wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe 
oznaczenie w terenie połoŜenia wszystkich charakterystycznych 
punktów przekroju podłuŜnego i przekrojów poprzecznych, wykopów, 
połoŜenia ich osi geometrycznych i głębokości wykopów. Do 
wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się   instrumentami   
geodezyjnymi   takimi  jak:      niwelator i  prostymi przyrządami - 
poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. 

� przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, 
wycinkę krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących 
obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i 
odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą 
wykonywane. 

 
5.2. Roboty ziemne  

Do robót ziemnych moŜna przystąpić po usunięciu bądź 
zabezpieczeniu wszystkich kolizji nadziemnych i podziemnych. Wykopy 
naleŜy wykonywać w kierunku podnoszenia się niwelety w celu 
umoŜliwienia odpływu wód opadowych. W przypadku braku takiej 
moŜliwości naleŜy przewidzieć odwodnienia wymuszone przez 
zastosowanie pomp.  

Ziemię naleŜy odsypać w sposób ciągły oraz w ilości potrzebnej dla 
późniejszej zasypki i składować wzdłuŜ wykopu w odległości 
umoŜliwiającej bezpieczny dostęp do wykopu, a takŜe nie powodujący 
obciąŜenia, uszkodzenia ścian wykopu oraz zakłóceń ruchu. Nadmiar ziemi 
pochodzącej z wykopu naleŜy wywieźć. Wykonawca robót we własnym 
zakresie ustali miejsce odwiezienia mas ziemnych.  

Ściany wykopu naleŜy umocnić wypraskami stalowymi lub balami 
drewnianymi. Ponadto naleŜy wyrównać i zagęścić dno wykopu.  
 
5.3. Podsypka  

Dno wykopu winno być oczyszczone z części stałych (kamienie, 
korzenie). Rurociąg ułoŜyć na podsypce z piasku grubości 15 cm. 
Podsypkę naleŜy zagęścić ubijakami. Wskaźnik zagęszczenia 0,95 w 
przypadku gruntów niespoistych i 0,92 w przypadku gruntów spoistych 
zgodnie z PN-88/B-64481.  
 
5.4. Roboty montaŜowe  

Przyłącze kanalizacji sanitarnej wykonać z rur kanalizacyjnych PVC 
klasy S. Przewód ułoŜyć w gotowym wykopie na głębokości zgodnej z 
dokumentacją projektową.  
 
5.5. Obsypka  

Po ułoŜeniu przewodów naleŜy wykonać obsypkę piaskiem do 
wysokości 15 cm ponad wierzch rury, a ułoŜoną warstwę piasku naleŜy 
zagęścić do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia.  
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5.6. Warunki wykonania zasypki  

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu naleŜy 
osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montaŜu przewodu. 
UŜyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować 
uszkodzenia ułoŜonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji 
wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej 
ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5m. Materiałem 
zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z 
wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziamisty 
wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem 
po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod 
złącza. 
Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach 
przewodu. Podbijanie naleŜy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu 
zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypkę wykopu powyŜej warstwy ochronnej 
dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

� zgodności z Dokumentacją Projektową. 
� wykonanie wykopów pod względem badania materiałów i elementów 

obudowy, zabezpieczenie wykopów przez zalaniem woda z opadów  
atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, 
zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
sprawdzenie metod wykonania wykopu. 

� badanie materiałów uŜytych do budowy przyłączy i zbiorników 
następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów 
określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich 
cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub 
warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez 
oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania 
specjalistyczne. 

� sprawdzenie trasy i głębokości ułoŜenia kanału zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 

� wykonanie izolacji połączeń i izolacji zbiorników, 
� wykonanie rur ochronnych, sprawdzenie kształtu i wymiaru,  
� wykonanie próby szczelności. Po zamontowaniu rurociągów 

kanalizacyjnych i wykonaniu studzienek naleŜy wykonać próbę 
szczelności zgodnie z PN-92/B-10735 oraz zaleceniami producentów 
rur. Próby naleŜy wykonać na infiltrację wody do przewodu i 
eksfiltrację wody z przewodu. Próbę na eksfiltrację naleŜy 
przeprowadzić przy obniŜonym poziomie zwierciadła wody gruntowej 
do 0,5m poniŜej dna wykopu oraz wykonaniu obsypki rurociągu o 
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grubości ca 30cm ponad wierzch rury. Wszystkie przykanaliki na 
badanym odcinku powinny być zakorkowane. Napełnienie przewodu 
przeprowadza się powoli ze studzienki od dołu kanału tak, aby 
umoŜliwić jego odpowietrzenie. Próbę naleŜy przeprowadzić przy 
ciśnieniu 3m słupa wody w najniŜszej studzience. W górnej 
studzience warstwa wody powinna wynosić min 0,5m ponad górną 
krawędź otworu wlotowego. Próbom naleŜy poddawać odcinki 
między studzienkami o długości ok. 50m. Czas próby wynosi 30min. 
dla odcinka do 50m i 60min. dla odcinka powyŜej 50m. Próbę na 
infiltrację przeprowadza się po zaprzestaniu odwadniania wykopów 
dla całkowicie wykonanej na określonym terenie sieci kanalizacyjnej 
bez podziału na odcinki. W przypadku pozytywnej próby na 
eksfiltrację, z próby na infiltrację moŜna zrezygnować. Proponuje 
się, aby próbę szczelności przeprowadzić zgodnie z projekcie normy 
europejskiej pr. EN805:1996. 

� wykonanie badania szczelności zbiorników ze spisaniem protokołu 
j.w., 

� ocenę wizualną. 
Wykonawca powinien przedłoŜyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby i 
atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, Ŝe stosowane 
materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 
 
 
7. ODBIÓR ROBÓT  
Rodzaje odbiorów robót. 
 
W zaleŜności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty 
podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

� odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
� odbiór końcowy, 
� odbiór pogwarancyjny 

 
Odbiór robót zanikających. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru robót ziemnych naleŜy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Wykonawca przed 
przystąpieniem  do dokonania czynności odbioru winien przedstawić 
Inspektorowi Nadzoru protokół z wykonanych badań i pomiarów 
przedstawionych w  p. 5. Inspektor Nadzoru moŜe zlecić wykonanie badań 
we własnym zakresie i w razie niezgodności wyników z badaniami 
przedstawionymi przez Wykonawcę, Wykonawca pokryje koszty tych 
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badań. 
Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące 
dokumenty: 

� Dokumentacja Projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich 
zmianami w czasie budowy sieci kanalizacyjnej. 

� Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
� atesty rur i zbiorników bezodpływowych, 
� protokoły szczelności zbiorników bezodpływowych, 
� wprowadzonych w wykonawstwie odstępstw od rysunków roboczych 

z podaniem przyczyn. 
� dokumentów wyraŜających zgodę na odstępstwa. 
� inwentaryzacja geodezyjna przewodów na planach sytuacyjnych 

wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
 
Odbiór techniczny końcowy obejmuje: 

� sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień, 
� sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót 

przewidzianych dokumentacją.  
 

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. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe 
lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających ustali komisja. 
Zakończenie odbioru ostatecznego nastąpi po usunięciu wszystkich wad 
stwierdzonych w trakcie prac komisji odbiorowej. 
Wyniki odbioru technicznego końcowego naleŜy ująć w protokole. 
 
Odbiór pogwarancyjny 
  Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad  stwierdzonych  i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
 Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu oraz obliczeniu 
rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. 
Jednostką wykonanego kanału jest 1 mb o średnicy określonej w projekcie 
budowlanym. 
Jednostką zasypki w wykopach jest 1 m³. 
Jednostką obmiaru dla studzienek i zbiorników bezodpływowych jest 1 kpl. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
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        Płatność za wykonanie całości robót naleŜy przyjmować zgodnie  z 
obmiarem i oceną jakości robót.  
 
Cena wykonania robót obejmuje: 

� oznakowania robót, 
� budowy odcinków kanałów, 
� wykonanie studzienek rewizyjnych, 
� wykonanie zbiorników bezodpływowych. 

 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez 
Wykonawcę za jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  
przedmiaru. 
 
Cena  jednostkowa  dla  danej  pozycji  kosztorysu  powinna  obejmować: 

� robociznę bezpośrednią 
� wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
� wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 

(sprowadzenie sprzętu na  plac budowy i z powrotem, montaŜ, 
demontaŜ na stanowisku pracy), 

� koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru, koszty  urządzenia  i  eksploatacji  zaplecza  
budowy,  wydatki  dotyczące  BHP,  

� oznakowanie robót, usługi obce na  rzecz budowy,  opłaty za 
dzierŜawę,  

� ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy. 

� zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z 
tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót 
i w okresie gwarancyjnym 

� podatki  obliczone  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami. 
 

 Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za 
daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza 
moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą 
pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych  w  
warunkach  kontraktu. 

 
10.  PRZEPISY ZWIAZANE  

� Rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 266 
września w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa  i higieny 
pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz.811), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401), 

� PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów 
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stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. 
� PN-EN 752-1:12000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia 

ogólne i definicje.  
� PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze 
� PN-EN 752-2 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.  
� PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
�  PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w 

projektowaniu.  
� PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  
� Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych 

wydane przez COBRTI INSTAL oraz obowiązujące normy techniczne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


