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1 Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej /ST/ 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dotyczących budowy sieci wodociągowej na działkach nr : 374/2, 374/6, 377/5, 377/9, 378/2, 378/3, 378/8, 
378/9 przy ul. Rajskiej w Dębicy. 
 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę 
sieci wodociągowej z pkt. 1.1. 
 

 Budowa sieci wodociągowej z rur PCW Ø110 – 448,45m 

 Montaż hydrantów p.poż. podziemnych Ø80 – 3 szt. 

 Montaż rur ochronnych dwudzielnych Ø110/3,0m – 2 szt. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 
 
Pojęcia ogólne 
 
Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich przeznaczony do 
zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę. 
 
Sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza budynkiem 
odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne. 
 
Zasuwy - armatura wbudowana w wodociąg służąca do zamknięcia dopływu wody dla wyłączenia 
uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociągu. 
 
Hydrofornia – urządzenie technologiczne, złożone ze zbiornika roboczego i urządzeń elektromechanicznych 
(pomp) służące do nadania wodzie energii kinetycznej niezbędnej dla utrzymania normatywnego ciśnienia 
na końcówkach sieci wodociągowej. 
 
Urządzenia wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia 
służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody. 
 
Armatura - różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco – odpowietrzające, 
których zadaniem jest sterowanie przepływem wody oraz opróżnianiem i odpowietrzaniem poszczególnych 
odcinków. 
 
Bloki oporowe - mają zastosowanie dla wodociągów na łukach, kolanach i odgałęzieniach, przy których nie 
można liczyć na przeniesienie sił osiowych wzdłuż przewodu. 
 
Infrastruktura techniczna - zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe funkcjonowanie 
całości lub części założonych procesów technicznych. 
 
Kształtki - Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 
 
Przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją 
wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym. 
 
Urządzenia wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia 
służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody. 
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Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (woda pitna) - woda w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu, 
przeznaczona do picia, przygotowania żywności lub innych celów domowych, niezależnie od jej pochodzenia 
i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach. 
 
Złączka - element rurociągu służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą końcami dwóch 
elementów wraz z ich uszczelnieniem. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robót i powinien przestrzegać i spełniać 
wymagania Rysunków, Specyfikacji i Instrukcji wydanych przez Inwestora. Wykonawca powinien 
przygotować i przedstawić metodę wykonania robót do akceptacji Inwestora, która precyzuje podejście 
budowlane do każdego głównego elementu Robót. 
 

1.6. Rysunki  
Wykonawca opracuje następującą dokumentację i uzyska uzgodnienie Inwestora lub osoby zastępującej: 
Geodezyjną dokumentację powykonawczą (2 egzemplarze). 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, Wykonawca sporządzi 
brakujące rysunki i Specyfikacje na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inwestorowi do 
zatwierdzenia. 
Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca 
powinien dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia związane i inne dane potrzebne do 
wykonania robót oraz do określenia parametrów technicznych wymaganych w Kontrakcie. 
 
Wykonawca może składać te informacje kolejno w częściach, ale każda przedłożona część musi być w 
dostatecznym stopniu kompletna by mogła być sprawdzona i zatwierdzona przez upoważnione jednostki 
niezależnie od całości projektu.  
 
Rysunki powykonawcze 
Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację oraz rysunki dostarczone Inwestorowi w 
zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania Robót. Wykonawca powinien dostarczyć 
Inwestorowi rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach dla każdego 
ukończonego odcinka robót, który będzie przekazany do użycia lub będzie wykorzystany przez 
specjalistyczną firmę lub Zamawiającego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie później niż 14 dni przed 
datą przekazania. 
 

1.7. Tablice informacyjne 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inwestora, tablic 
informacyjnych. 
 

1.8. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego: 

 utrzymywać teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej  

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 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, ukopów i dróg dojazdowych 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 

 zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami 

 możliwością powstania pożaru 
 

1.9. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone w 
miejscach pracy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika, np. materiały pylaste, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

1.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, taki 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. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie 
Budowy i powiadomić Inwestora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 

1.12. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót 
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora. 
 

1.13. 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 Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 

1.14. Zgodność z wymogami zezwoleń 
Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich instytucji 
(zezwolenia dotyczące trasy, zezwolenia na pobyt, na używanie krótkofalówek, na rozpoczęcie robót lub na 
zmianę położenia użyteczności publicznych, itd.). 
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W ciągu dwóch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawić Inwestorowi listę 
wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z Programem. 
W porozumieniu z władzami lokalnymi i użytkownikami użyteczności publicznych, Zamawiający stworzy 
harmonogram, do wykonania przez Wykonawcę, w pełni udokumentowanych wniosków o zezwolenia dla 
wykonania poszczególnych odcinków robót. 
Jeśli Wykonawca trzyma się tego harmonogramu to kosz jakichkolwiek opóźnień związanych ze zbyt 
późnym wydaniem jakichkolwiek zezwoleń na wykonanie robót poniesie Zamawiający. 
Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić instytucji wykonania 
inspekcji i sprawdzenia Robót. Ponadto, powinien on umożliwić instytucji uczestniczenie w procedurach 
badania i kontroli, które jednak nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności związanych z Kontraktem. 
 

1.15. Przebudowa urządzeń kolidujących 
Przebudowę (zabezpieczenie) poniższych urządzeń należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z 
użytkownikami: 

 urządzenia energetyczne - Rzeszowski Zakład Energetyczny SA Rejon Energetyczny Dębica, 

 wodociągi i kanalizacja – Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 

 urządzenia telekomunikacyjne – TP S.A. Dębica, 

 urządzenia gazowe – Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o.  Rejon Eksploatacji Sieci 
w Dębicy, 

 drogi gminne: Gmina Miasta Dębica 
 

2 Materiały 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne 
wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inwestora. 
 

2.1.Wymagania ogólne 

2.1.1 Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji w czasie postępu robót. 

2.1.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inwestorowi wymagane dokumenty przed rejestracją ich do robót. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inwestorowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i grunt czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane  
w hałdy w miejscu wskazanym przez Inwestora i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu 
przy ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Inwestora. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów  
w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w projekcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi w danym 
obszarze. 
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2.1.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inwestora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.1.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inwestora. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę. 

2.1.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli rysunki lub specyfikacje przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie 
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inwestora. 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne 
wydane przez odpowiednie Instytucje Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inwestora. 
 

2.2.Rury przewodowe. 
Do budowy wodociągu stosuje się następujące materiały: 

 Rury kielichowe lite do sieci wodociągowej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) klasa S 
SDR 34; SN8 wg PN-EN 1401:1999 

 uszczelki gumowe do rur wodociągowych z PVC, które dostarcza producent rur. 

 Piasek na podsypkę i obsypkę rur wg PN-87/B-01100 
 

2.3.Rury ochronne 
Rury ochronne należy wykonać z materiałów trwałych, szczelnych, wytrzymałych mechanicznie i odpornych 
na działanie czynników agresywnych. 

2.3.1.Korpus rury ochronnej 

Do wykonania rur ochronnych należy stosować: 

 rury osłonowe PVC – na skrzyżowaniach z gazami średniego ciśnienia 

 rury osłonowe dwudzielne – na skrzyżowaniach z kablami energetyki i telekomunikacji 

2.3.2.Uszczelnienia rur ochronnych 

Do uszczelnienia końcówek rur ochronnych należy stosować: 

 manszety z elastomeru, 

 piankę poliuretanową. 
 

2.4. Armatura odcinająca 
Jako armaturę odcinającą (przepływ wody) należy stosować: 

 zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe (z obudową i skrzynką uliczną) wg PN-83/M-74003 [35], 
 

2.5. Bloki oporowe 
Należy stosować: 
bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwykłego klasy B25 odpowiadające wymaganiom normy BN-
81/9192-04 [57] i BN-81/9192-05 [58] do przewodów o średnicach od 100 do 400 mm i ciśnieniu próbnym 
nie przekraczającym 0,98 MPa. 
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2.6.Składowanie 

2.6.1.Rury PVC  

Rury pakietowane układać w dwóch, trzech warstwach o maksymalnej wysokości całkowitej 2.0m, pod 
warunkiem, że listwy drewniane pakietu górnego będą spoczywały na listwach drewnianych dolnego pakietu. 
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów 
drewnianych. Rury nie pakietowane układać na równym podłożu na podkładach drewnianych o szerokości 
co najmniej 10cm i grubości 2.5cm ułożonych prostopadle do osi rury i zabezpieczone przed zarysowaniem 
przez podłożenie tektury falistej. Dolną warstwę rur zabezpieczyć przed przesuwaniem za pomocą kołków i 
klinów drewnianych. Rury układać kielichami naprzemianlegle. 
Kształtki i inne materiały (uszczelki, środki czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób 
uporządkowany w odpowiednich pojemnikach, z zachowaniem środków ostrożności jak dla rur PVC. 

2.6.2.Kruszywo 

Składowisko kruszywa winno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podłoże 
składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo 
przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 
  

3 Sprzęt 
 

3.1.Warunki ogólne stosowania sprzętu. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi zamówieniem. 
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 Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli rysunki lub specyfikacje przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków określonej jakości wykonania, zostanie przez 
Inżyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót. 
 

3.2.Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych. 
 W zależności od potrzeb, wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i 
wykończeniowych: 

 piłę do cięcia asfaltu i betonu, 

 piłę motorową łańcuchową 4,2 KM, 

 żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 

 koparkę podsiębierną 0,25 m
3
 do 0,40 m

3
, 

 spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM, 

 sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec 
wibracyjny, 

 specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni. 
 

3.3.Sprzęt do robót montażowych 
 W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, wykonawca zapewni następujący sprzęt 
montażowy: 

 samochód dostawczy do 0,9 t, 

 samochód skrzyniowy do 5 t, 

 samochód skrzyniowy od 5 do 10 t, 

 samochód samowyładowczy od 25 do 30 t, 

 samochód beczkowóz 4 t, 
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 beczkowóz ciągniony 4000 dm
3
, 

 przyczepę dłużycową do 10 t, 

 żurawie samochodowe do 4 t, od 5 do 6 t, od 7 do 10 t, 

 żurawie samojezdne kołowe do 5 t, od 7 do 10 t, 

 wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 

 wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t, 

 wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 t, 

 spawarkę elektryczną wirującą 300 A, 

 zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA, 

 kocioł do gotowania lepiku od 50 do 100 dm
3
, 

 pojemnik do betonu do 0,75 dm
3
, 

 giętarkę do prętów mechaniczna, 

 nożyce do prętów mechaniczne elektryczne. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego wykorzystania na budowie. 
 

4 Transport 
 

4.1.Warunki ogólne. 
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 zamówieniem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom zamówienia na polecenie Inwestora będą usunięte z Terenu 
Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 

4.2.Rury PVC  
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się 
przez podklinowanie lub inny sposób. 
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 
uszkodzenia mechaniczne. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy 
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0

o
C i niższej. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu  
o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na 
podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi  
o grubości większej niż wystające części rur. Rury są dostarczane na plac budowy zapakowane w paletach, 
a kształtki w skrzyniach lub paczkach powleczonych folią. Rury powinny być rozładowane przy pomocy 
dźwigu, koparki lub widłaka. W tym celu należy użyć pasów nośnych – w żadnym przypadku nie należy 
używać lin stalowych Taśmy powinny być opasane wokół palety z zewnętrznej strony belek nośnych. Przy 
podnoszeniu palet należy je podtrzymywać tak by nie dopuścić do uderzenia o inne palety. Nie należy palet 
lub skrzyń przesuwać na samochodzie przy pomocy łomów lub drągów. Obsługujący rozładunek nie powinni 
znajdować się pod unoszonym ładunkiem 
 

4.3.Transport rur do wykopu. 
Tylko całe palety należy transportować w rejon wykopu 
Pojedyncze rury transportujemy przy pomocy pasów nośnych 
Przy pomocy koparki nie należy transportować pojedynczych rur lub kształtek 
 

4.4.Mieszanka betonowa 
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania nie powinien 
powodować: 
Segregacji składników 
Zmiany składu mieszanki 
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Zanieczyszczenia mieszanki 
Obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych 
 

5 Wykonanie robót 
 

5.1.Wymagania ogólne. 

5.1.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z rysunkami, specyfikacjami 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora. 
Program zapewnienia jakości winien być zgodny z wymaganiami ISO 9000. 

5.1.2 Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w zamówieniu. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacjach, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z zamówieniem. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Inwestor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inwestor natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

5.1.3 Pobieranie próbek. 

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

5.1.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie w wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inwestora. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inwestora. 

5.1.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inwestorowi na formularzach przez niego zaaprobowanych. 

5.1.6 Badania prowadzone przez Inwestora 

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

5.1.7 Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę, Inwestor może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikacje, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inwestorowi. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze specyfikacjami to takie materiały i/lub urządzenia 
zostaną odrzucone. 

5.1.8 Dokumenty budowy 

 
1. Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i wykonawcę w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
 i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i Inwestora. 
 
Do dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
Datę przekazania wykonawcy Terenu Budowy 
Datę przekazania przez inwestora rysunków 
Uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót 
Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 
Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 
Uwagi i polecenia Inwestora 
Daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 
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Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 
robót 
Godziny, liczba i rodzaj pracowników zatrudnionych na budowie 
Sprzęt w użyciu i sprzęt nieużywany 
Pobieranie próbek i przeprowadzone badania 
Stany pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem na rysunkach 
Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
Robót 
Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  
z podaniem, kto je przeprowadzał 
Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 
Inne istotne informacje i przebiegu robót 
Szczegółowe zaświadczenia dla ilościowych i jakościowych elementów robót, w tym dostawy dostarczone i 
użyte 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inwestorowi 
do ustosunkowania się. 
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną zamówienia i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
2. Księga Obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktyczne postępu każdego z elementów 
Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
wycenionym przedmiarze robót i wpisuje się do Księgi Obmiaru. 
 
3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, Laboratorium Inwestora i Laboratorium Wykonawcy, atesty materiałów, orzeczenia  
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Inwestora. 
 
4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 1 – 3 następujące dokumenty: 
Pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
Protokoły przekazania Terenu Budowy 
Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne cywilno-prawne 
Protokoły odbioru robót 
Protokoły z narad i ustaleń 
Korespondencję na budowie 
 
5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywany kanał sanitarny. 
 

5.2.Roboty przygotowawcze 
Projektowane osie kanałów i przewodów tłocznych powinny być oznaczone w terenie przez geodetę z 
uprawnieniami. Osie przewodów wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów 
roboczych. 
Punkty na osiach trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z 
gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50m. 
Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadka wbija się po dwu stronach 
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wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie 
zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg 
reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenia odwadniające, zabezpieczające 
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające należy 
kontrolować  
i konserwować przez cały czas trwania robót. 
Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji należy udrożnić istniejące odcinki kanalizacji, do których 
przewidziano podłączenie projektowanych kanałów. 
 

5.3.Roboty ziemne 
Wykopy należy wykonać o ścianach pionowych, ręcznie lub mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-
02, PN-68/B-06050. Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu, tj. od wylotu do odbiornika  
i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego 
odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 
Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy kanału 
połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie sznura wzdłuż nich i 
naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. 
Wydobywaną ziemię należy odwozić w miejsce wskazane przez Inwestora. Wzdłuż wykopu utworzyć 
przejście szerokości 1,0m. Przejście to powinno być stale oczyszczane z ziemi. 
Ze względu na prowadzenie robót w pasie czynnej jezdni i zbliżenia do istn. budynków, wykopy należy 
umocnić wypraskami. Obudowa winna wystawać15cm ponad teren.  
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5cm w gruncie 
suchym, a w gruncie nawodnionym około 20cm.  
Wykopy należy wykonać bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej 
rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające 
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 
Ławy należy montować nad wykopem na wysokości co 1,0m nad powierzchnią terenu w odstępach co 
30cm. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanych osi przewodów. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone 
w sposób zapewniający ich prawidłowa eksploatację. 
Wejścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 
1m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20m. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ± 3cm dla gruntów zwięzłych, ± 5cm dla 
gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi ± 5cm. 

5.3.1.Odspojenie i transport urobku 

Usunięcie asfaltu i podbudowy istniejących dróg wykonać przy użyciu piły do cięcia asfaltu i betonu. 
Rozluźnienie gruntu poniżej podbudowy drogi wykonać ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub 
mechanicznie koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucenie nad 
krawędzią wykopu. 
Urobek należy przetransportować w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera. 

5.3.2.Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczenia 
wykopów, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót i istniejących budynków.  
Zgodnie z wytycznymi projektowymi wykopy pod kanalizację sanitarną należy wykonać jako 
wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, z umocnieniem pełnym na całej długości. 

5.3.3.Odwodnienie wykopów na czas budowy kolektorów 

Przy budowie sieci w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depresji, 
mogą występować trzy metody odwodnienia: 
Powierzchniowa 
Drenażu poziomego 
Depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej 
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Dla sieci budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę filtracyjną z tłucznia 
lub żwiru grubości 15cm. 
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona 
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co 50m, skąd zostanie 
odpompowana, względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika. 
Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy zastosować 
typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 5-6m montowane za pomocą wpłukiwanej rury obsadowej o średnicy 
0,14m. Igłofiltry wpłukiwać w grunt po obu stronach co 1,5m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego 
igłofiltra należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 godzin za pomocą pompy przeponowej celem 
ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości osypki filtracyjnej. 
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w trakcie 
wykonywania robót. 

5.3.4.Podłoże 

5.3.4.1.Podłoże naturalne 

Podłoże naturalne stosuje się na gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z zastrzeżeniem 
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podłoże naturalne powinno umożliwić 
wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. 
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 
Rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0,2-0,3m 
i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający dostaniu się wody 
z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nim wody 
Dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co najmniej 0,5m 
poniżej poziomu podłoża naturalnego. Wykonać badania podłoża naturalnego. 

5.3.4.2.Podłoże wzmocnione (sztuczne) 

W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów, niż te, które wymieniono w pkt. 5.3.4.1. należy wykonać 
podłoże wzmocnione. 
Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 
Podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub przy nie 
nawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), makroporowych i kamienistych 
Podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe: 
Przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej grubości po ich usunięciu 
Przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających) 
W razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla przewodów 
Jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych 
W razie konieczności obetonowania rur. 
Grubość warstwy podsypki powinna najmniej 0,2 m. 
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności odcinka 
sieci. 
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, 
kamieni lub gruzu. 
Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni na 
podłożu. 
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach 
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 5cm. 
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno 
być większe niż 10%. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie 
powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ± 1cm. 
Badania podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymogami PN-81/B-10735. 

5.3.5.Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 
obiektów na przewodzie oraz instalacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy 
niebezpiecznej ponad czoło rury winna wynosić co najmniej 0,3m dla rur z PVC. 
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
Etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach 
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Etap II – po próbie szczelności złącz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń z 
jednoczesnym zagęszczeniem. 
Etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem.  
Umocnienia wykopu pozostawić w zasypywanym wykopie. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nie skalisty bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. 
Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze szczególnym 
uwzględnieniem wykopu pod złącza żeby kanał nie uległ zniszczeniu. 
Zasypania wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym, jeśli spełnia powyższe 
wymagania, warstwami 0,1-0,2m z jednoczesnym zagęszczeniem. 
Zasypanie wykopu należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczania 
przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczania gruntów i zgodnie z normą BN-72/8932-01 dla dróg o 
ruchu ciężkim i bardzo ciężkim. 
W trakcie wykonywania zasypu ostatnie warstwy zasypu należy zastąpić warstwami stanowiącymi 
podbudowę i odbudowę istniejących dróg. 
W terenach zielonych, jeżeli przykrycie przekracza 4m, osypka rury w strefie niebezpiecznej powinna być 
zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 0,90. Dla mniejszego przykrycia stopień zagęszczenia winien 
wynosić 0,85. 
 

5.4.Roboty montażowe 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z pkt. 5.2. i 5.3. można przystąpić do wykonania robót 
montażowych.  
Spadki i głębokości posadowienia rurociągów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy kanału 
od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. 

5.4.1.Warunki układania sieci 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z pkt. 5.3. można przystąpić do wykonania robót montażowych. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy 
rurociągów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża 
na odcinku co najmniej 30m. Przewody należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Rury do 
budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i z zewnątrz oraz 
sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
Do wykopu należy opuścić ręcznie za pomocą jednej lub dwu lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do 
wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. 
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, 
na co najmniej jednej czwartej obwodu, symetrycznie do jej osi. 
Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego 
uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą ław 
celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ± 20mm dla rur PVC. 
Spadek dna rury powinien być jednostajny, odchyłka spadku nie może przekraczać ± 1cm. 
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć 
przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio 
dopasowaną pokrywą. 
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej 
wysokości, aby znajdujący się nad nimi grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 

5.4.2.Kanał z rur PVC 

Budowę rurociągów z rur PVC rozpoczyna się po wykonaniu odwodnienia dna wykopu. 
Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy: 
Wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu 
Wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna być 
uprzednio obsypana warstwą ochronną 30cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. 
Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi 
podkładami pod odcinkiem wciskowym. 
Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 
wyprofilowanym pierścieniem gumowym lub poliuretanowym fabrycznie zamocowanym w kielichu rury. 
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W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z PVC 
wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: 
Przycinanie rur 
Ukosowanie bosych końców rur. 
Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięte przez czoło kielicha granicy 
wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 
Łączenie kształtek z uwagi na łatwość ich montażu może odbywać się poza wykopem, a następnie już 
połączony odcinek ułożyć w wykopie. 

5.4.3.Wytyczne wykonania bloków oporowych 

Bloki oporowe należy umieszczać przy wszystkich załamaniach większych od 11º. 
Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony.  
W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylną ścianą bloku a 
gruntem rodzimym zalać betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu. 
Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu ciśnieniowego powinna być nie mniejsza niż 0,10 
m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy B7,5 izolując go od przewodu 
dwoma warstwami papy. 
Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej - do rzędnej spodu 
bloku - wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem, zgodnie z normą BN-81/9192-04 . 

5.4.4.Taśma znakująca i sygnalizacyjna 

Nad przewodem wodociągowym należy umieścić niebieską taśmę sygnalizacyjną z wkładką metalową, 
której końcówki należy wyprowadzić do skrzynek, a na wysokości 40cm nad przewodem wodociągowym 
należy ułożyć taśmę znakującą koloru niebieskiego. 

5.4.5.Rury ochronne dwudzielne 

Rury ochronne dwudzielne należy zastosować w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 
Rury dwudzielne należy zastosować w miejscach skrzyżowania kanalizacji sanitarnej z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym: kablami energetycznymi. 
 

      5.4.6. Próba szczelności 

Po sprawdzeniu jakości użytych materiałów i staranności wykonania połączenia rur i rur ze studzienką 
należy przeprowadzić badanie szczelności kanału. 

 W gruntach nawodnionych przeprowadza się badanie kanału na infiltrację wód gruntowych                    
(po ustabilizowaniu się wody gruntowej). Badanie polega na pomiarze ilości wody gruntowej 
przesączającej się do wnętrza kanału (przez jego ściany i złącza, oraz przez studzienki) 

 W gruntach suchych przeprowadza się badanie kanału na exfiltrację. Badanie polega na pomiarze 
ilości wody wyciekającej z napełnionego wodą kanału przez nieszczelności. 

 
W celu określenia wielkości wycieków należy przeprowadzić test wodny.  
Polska Norma PN-92/B-10735 wymaga: 

 Zamknąć specjalnymi korkami końcówki badanego rurociągu, napełnić kanał wodą do  
poziomu przekraczającego o 0,3m – przy kanałach ściekowych 

 Napełniony kanał pozostawić przez min. 2 godziny 

 Pomiar ilości wody potrzebnej do uzupełnienia braków może być wykonany wycechowanymi 
naczyniami, wodomierzem lub innymi przyrządami gwarantującymi dokładność nie mniejszą niż 2%. 

 Wynik testu jest pozytywny jeśli w kanałach kamionkowych nie zostanie stwierdzona ucieczka wody. 
 
Europejska norma EN 295 wymaga: 

 Jeszcze przed badaniem należy napełniony kanał pozostawić przez min. 1 godzinę pod ciśnieniem 
5,0m słupa wody (0,5 bar) 

 Kanał nazywamy szczelnym jeśli po upływie 15 min. dla rur i 5 min. dla kształtek strata wody nie 
przekroczy 0,07 L/m

2
 rury. 
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Dopuszcza się także wykonanie wstępnej próby ciśnienia wg PN-EN-805 za pomocą powietrza, jednak 
miarodajnym wynikiem jest przeprowadzenie próby hydraulicznej. 

 
5.5.Kontrola jakości robót 

Kontrola związana z wykonaniem przyłączy powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót 
zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, 
jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek  
z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy  
i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. Kontrola jakości robót powinna obejmować 
następujące badania zgodności z Dokumentacją Projektową: wykopów otwartych, podłoża naturalnego, 
zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności 
przewodu na eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenia przewodu studzienek przed korozją. 

 Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź 
wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnych zgodności na 
podstawie oględzin i pomiarów 

 Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia 
wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa 
pracy, a ponad to obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów 

 Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia, czy grunt podłoża stanowi 
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny  
z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy  
PN-86/B-02480. w przypadku niezgodności z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej 
należy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B-03020, rodzaju i stopnia agresywności 
środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej. 

 Badania zasypu przewodu sprowadzają się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu 
przewodu do powierzchni terenu 

 Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem 
rury, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar 
należy wykonać z dokładnością do 10cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50m 

 Badanie materiałów użytych do budowy rurociągu 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 odpowiednie badania specjalistyczne 

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

 Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozją należy wykonać od zewnątrz po próbie 
szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację. Izolację powierzchniową przewodu  
i studzienek należy sprawdzić przez opukanie młotkiem drewnianym, natomiast wypełnienie spoin 
przez oględziny zewnętrzne. 

 

6 Obmiar Robót 
Jednostką obmiarową sieci wodociągowej jest 1 metr (m) rury. 
Jednostką obmiarową dla montażu hydrantu oraz rury dwudzielnej jest 1 sztuka. 
 

7 Odbiór Robót 
 

7.1. Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy: 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi częściowemu 

 Odbiorowi ostatecznemu 
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 Odbiorowi pogwarancyjnemu 

7.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających  
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inwestor. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inwestora. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  
z rysunkami, specyfikacjami i uprzednimi ustaleniami. 
 

 7.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

 Zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną. 
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1m 
dla przewodów z tworzyw sztucznych i 0,2m dla pozostałych. Dopuszczalne odchylenie rzędnych 
ułożonego przewodu dla przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać dla przewodów z 
tworzyw sztucznych ± 0,05m, dla pozostałych ± 0,02m 

 Zbadaniu prawidłowości wykonania spawów w sposób ustalony w dokumentacji 

 Zbadaniu zabezpieczenia przed korozją przez oględziny izolacji 

 Zbadaniu zabezpieczenia przeciw prądom błądzącym przez oględziny izolacji oraz punktów 
kontrolnych 

 Zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej 

 Zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia 
podłoża naturalnego sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony  
z projektantem lub nadzorem 

 Zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie  
z dokumentacją 

 Zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i osypki przewodu, który powinien być drobny i 
średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony 

 Zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-10725. 
dotyczy to także przewodów układanych nad terenem o konstrukcji samonośnej i na lub pod 
konstrukcją nośną. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności przewodu, 
inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami  
i deklaracjami zgodności z Polskimi Normami i aprobatami technicznymi dotyczącymi rur i armatury, jest 
przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego – częściowego (załącznik 1), który stanowi 
podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu przyłącza kanalizacyjnego. 
Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego – 
częściowego. 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.. 22 ustawy [1], przy odbiorze technicznym – częściowym 
przewodu sanitarnego, zgłosić Inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie próby 
i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację 
powykonawczą. 

 

 7.4. Odbiór ostateczny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od 
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dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, których mowa  
w punkcie 8.5. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Inwestora 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 toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Rysunkami i Specyfikacjami z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na  cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 
Kontraktowych. 
Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodności budowy z projektem.                   
Należy sprawdzić: 

 wytyczenie osi przewodu 
 szerokość wykopu 
 głębokość wykopu 
 odwodnienie wykopu 
 szalowanie wykopu 
 zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego 
 odległość od budowli sąsiadującej 
 zabezpieczenie innych przewodów w wykopie 
 rodzaj podłoża 
 rodzaj rur, kształtek i armatury  
 składowanie rur, kształtek i armatury 
 ułożenie przewodu 
 zagęszczenie obsypki przewodu 
 szczelność przewodu 
 zagęszczenie zasypki wstępnej i głównej przewodu 
 przewody ułożone nad terenem 
 przewody ułożone w rurze ochronnej lub wykonane przeciskiem lub przewiertem 
 zabezpieczenie przewodu przed korozją. 

Badania przy odbiorze końcowym polegają na: 
 zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 

geodezyjną 
 zbadaniu zgodności protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicznych 

oraz wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu 
 zbadaniu rozstawu armatury i jej działania 
 zbadaniu szczelności komór i studni kanalizacyjnych, szczególnie przy przejściach przez ściany. 

 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółami odbiorów technicznych 
częściowych przewodu kanalizacyjnego (załącznik 1), projektem z wprowadzonymi zmianami podczas 
budowy, wynikami badań bakteriologicznych, wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i 
inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego 
końcowego (załącznik 2), na podstawie którego przekazuje się inwestorowi wykonane przyłącza. Konieczne 
jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 
Teren po budowie przyłączy powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy [1], przy odbiorze końcowym złożyć 
oświadczenia: 

 o wykonaniu przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych zgodnie z projektem, warunkami 
pozwolenia na budowę i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie  
z powołanymi w warunkach przepisami i polskimi normami) 

 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – 
ulicy i sąsiadującej nieruchomości 
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7.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 Rysunki z naniesionymi zmianami 
 Specyfikacji 
 uwagi i zalecenia Inwestora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu 

i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
 recepty i ustalenia technologiczne 
 Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami i 

PZJ 
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i Specyfikacjami 
 sprawozdanie techniczne 
 powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu 
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

 zakres i lokalizację wykonywanych Robót 
 wykaz wprowadzonych zmian 
 uwagi dotyczące warunków realizacji Robót 
 datę rozpoczęcia i zakończenia Robót 

 
W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
 

 7.6. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru ostatecznego opisanych w pkt. 8.4. Odbiór ostateczny Robót. 
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     ………………………………………………., dnia ………………r. 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – CZĘŚCIOWEGO SIECI WODOCIĄGOWEJ 

 

 

1. Przedmiot odbioru 

Przewód wodociągowy …………………………………………………………………………………………………
** 

zrealizowany w ………………………………………………………………………………………………………    

w ul. …………………………………………………  na odcinku ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

o średnicy DN/ID
*
, DN/OD

*
 ………………………………………………… długości L = ……………………… 

wykonany z materiału ……………………………………………………………………………………………… 

uzbrojony w armaturę ………………………………………………………………....…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

zaprojektowany przez ……………………………………………………………………………………………… 

uzgodniony przez …………………………………………………………………………………………………… 

Nr uzgodnienia ………………………………, okres budowy od dnia ………………… do dnia …………….. 

 
2. Skład Komisji 

Poz. - Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi 
1
 

 

1. 

 

Inwestor 

 

 

 

 

   

 

2. 

 

Wykonawca 

 

 

 

 

   

 

3. 

 

Nadzór 

 

 

 

 

   

 

4. 

 

Użytkownik 
 

 

 

 

   

 

5. 

 

Projektant 

 

 

 

 

   

1
 dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych 

 

3. Wykonawca przedstawił następujące dokumenty : 

a. pozwolenie na budowę 

b. dziennik budowy 

c. projekt 

d. ……………………………………………………………………………………… 
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4. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty: 

a. protokół z badania szczelności przewodu 

b. dla rur, kształtek i armatury – certyfikaty zgodności ………………………………………………… albo 

deklaracje zgodności z polskimi normami ……………………………………………………… lub 

aprobatami technicznymi …………………………………………………………………………… 

c. inwentaryzacją geodezyjną <szkicową>
*
 

d. ……………………………………………………………………………………… 

 

5. Komisja stwierdza, że kanał sanitarny będący przedmiotem odbioru: 

5.1. Zrealizowana <zgodnie>
*
 <niezgodnie>

*
 z przedstawioną dokumentacją oraz warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru 

5.2. <może zostać>
*
 <nie może zostać>

*
 zasypany 

 

Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu <nie zostały zamieszczone>
*
 <zostały zamieszczone>

*
 i 

podpisane pozostałe ustalenia Komisji. 

 

6. Podpisy członków Komisji. 

1. Inwestor  ………………………………… 

 

2. Wykonawca ………………………………… 

 

3.  Nadzór  ………………………………… 

 

4. Użytkownik ………………………………… 

 

5. Projektant ………………………………… 

*
   niepotrzebne skreślić 

**
  właściwe dopisać 
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      ………………………………………., dnia ………………r. 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – OSTATECZNEGO SIECI WODOCIĄGOWEJ 

 

1. Przedmiot odbioru 

Przewód wodociągowy …………………………………………………………………………………………………
** 

zrealizowany w ………………………………………………………………………………………………………    

ul. …………………………………………………  na odcinku ………………………………………………… 

……………………………………………………………………...………………………………………………… 

o średnicy DN/ID
*
, DN/OD

*
 ………………………………...……………… długości L = ……………………… 

wykonany z materiału ……………………………………………………………………………………………… 

uzbrojony w armaturę ……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

zaprojektowany przez ……………………………………………………………………………………………… 

uzgodniony przez …………………………………………………………………………………………………… 

Nr uzgodnienia …………………………………, okres budowy od dnia ………………… do dnia ………… 

 

2. Skład Komisji 

Poz. - Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi 
1
 

 

1. 

 

Inwestor 

 

 

 

 

   

 

2. 

 

Wykonawca 

 

 

 

 

   

 

3. 

 

Nadzór 

 

 

 

 

   

 

4. 

 

Użytkownik 

 

 

 

 

   

 

5. 

 

Projektant 

 

 

 

 

   

 

1
 dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych 

 

3. Wykonawca przedstawił następujące dokumenty : 

a. pozwolenie na budowę 

b. dziennik budowy 

c. ……………………………………………………………………………………… 

d. ……………………………………………………………………………………… 
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4. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty: 

a. protokoły odbiorów technicznych – wykopu oraz częściowych kanału sanitarnego 

b. projekt z wprowadzonymi zmianami podczas budowy 

c. wyniki badań zagęszczenia gruntu zasypki 

d. inwentaryzację geodezyjną 

e. ……………………………………………………………………………………… 

 

5. Komisja stwierdza, że kanał sanitarny będący przedmiotem odbioru: 

5.1. Zrealizowana <zgodnie>
*
 <niezgodnie>

*
 z przedstawioną dokumentacją oraz warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru 

5.2. <może zostać>
*
 <nie może zostać>

*
 zasypany 

 

Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu <nie zostały zamieszczone>
*
 <zostały zamieszczone>

*
 i 

podpisane pozostałe ustalenia Komisji. 

 

6. Podpisy członków Komisji. 

 

 

1. Inwestor  ………………………………… 

 

 

2. Wykonawca ………………………………… 

 

 

3.  Nadzór  ………………………………… 

 

 

4. Użytkownik ………………………………… 

 

 

5. Projektant ………………………………… 

 

*
   niepotrzebne skreślić 

**
  właściwe dopisać 
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 8. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty  
w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 
Wliczanie podatku VAT będzie jak ustalono w Umowie. 

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać niżej wymienione zadania: 

 Budowa sieci wodociągowej z rur PCW Ø110 – 448,45m. 

 Montaż hydrantów p.poż. podziemnych Ø80 – 3 szt. 

 Montaż rur ochronnych dwudzielnych Ø110/3,0m – 2 szt. 

 

8. Przepisy związane 
 

8.1.Polskie Normy 
PN-86/B-02480  „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów” 

PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statystyczne i 

projektowanie” 

PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze” 

PN-EN 805 „Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dla sieci wodociągowych i ich części 

składowych” 

PN-87/B-01030 „Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.” 

PN-92/B-01707/Az1:1999 „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu” 

PN-86/B09700 „Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych” 

PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” 

ZAT/97-01-001  „Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach  

                                      ciśnieniowych do wody” 

PN-76/B-03001  „Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń” 

 

8.2.Normy Branżowe 
BN-62/6738-03  „Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne” 

BN-62/6738-07  „Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne” 

BN-62/6738-04  „Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej. Przewody podziemne.  

                                      Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” 

BN-72/8932-01  „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne” 
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8.3.Rozporządzenia, normy i zalecenia do udzielania aprobat 
technicznych 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, 

Nr 120/00 poz. 1258) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. W sprawie ogólnych 

przepisów BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844) 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. 

w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13/72 

poz. 93) 

 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954 w sprawie 

BHP przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem                      

(Dz. U. Nr 29/54 poz. 115 z późniejszymi zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych 

warunków) 

 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954r.  

w sprawie BHP przy spawaniu i cięciu metali (Dz. U. Nr 51/54 poz. 259) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej            

(Dz. U. Nr 38/01 poz. 455) 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków  (Dz. U. Nr 72/501 poz. 747) 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000r. w sprawie warunków, jakim powinna 

odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach, oraz zasad 

sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 821/00 poz. 937) 

 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995r. w sprawie warunków jakim 

powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 139/95 poz. 686) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

określenia warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie                             

(Dz. U. Nr 43/99 poz. 430) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych 

przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6/86 poz. 33, Dz. U. Nr 48/86 poz. 239, Dz. U. 

Nr 136/95 poz. 670) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie określeni 

odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony 

akustycznej, wykonywania robót ziemnych, budynków lub budowli w sąsiedztwie linii kolejowych 

oraz sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych i pasów przeciwpożarowych                             

(Dz. U. Nr 47/94 poz. 476). 


