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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT  

 
Wspólny Słownik Zamówień - kody CPV: 

 
- 45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 
- 45231300-8 – roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków, 
 

 
 

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   

   
   
   

WSTĘP 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST-00.- “Wymagania Ogólne” i  odnosić się będzie do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 

robót - przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn200 w działce drogi wewnętrznej dz.184/55 w 

Skarbimierzu-Osiedle. 

 
 
Zakres robót branży sanitarnej objętych ST 
„Wymagania Ogólne” należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi branży sanitarnej : 
ST(S) –01.00 Roboty geodezyjne str.2 
ST(S)- 02.00 Roboty ziemne,str.7 
ST(S)- 03.00 Sieć kanalizacji grawitacyjnej str.12 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować 
jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż  wykonawca 
jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie 
później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle  
w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz 
do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.
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1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Niniejsza ST odnosi się do wymagań prac geodezyjnych i robót pomiarowych, które zostaną wykonane w ramach zadania w ramach 

przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn200 w działce drogi wewnętrznej dz.184/55 w Skarbimierzu-

Osiedle” realizowanego na działce : dz.184/55 O. Skarbimierz-Osiedle Gmina Skarbimierz Powiat Brzeg.  

                          
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacji Technicznej 

Zakres robót obejmuje:  

- zlokalizowanie reperów głównych oraz innych punktów odniesienia. 

- ustalenie punktów głównych na terenie i ich zastabilizowanie, 

- bieżące tyczenia i pomiary wysokościowe związane z realizacją robót budowlanych i montażowych, 

- ochronę punktów odniesienia, 

- pomiary sprawdzające w trakcie robót, 

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

- wniesienie pomiarów do Dokumentacji Powykonawczej, 

- uzupełnienie wynikami pomiaru powykonawczego zasobu mapowego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  
i Kartograficznej w Oławie, 

- inne prace geodezyjne 
 
1.4.   Określenia podstawowe 
1.4.1.  Punkty główne - punkty przecięcia osi kanałów, rurociągów, osi zbiorników, osi dróg, punkty kierunkowe oraz punkty początkowe i 
końcowe 
1.4.2. Reper - trwały znak geodezyjny o ustalonej wysokości w metrach n.p.m. i współrzędnej w układzie siatki niwelacyjnej państwowej 
1.4.3.    Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami i przepisami. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Rodzaje wykorzystanych materiałów 
Materiałami stosowanymi przy pracach geodezyjnych pomiarowych i tyczenia są: 

- paliki drewniane o Ø 15-20 mm i długości 1.5 do 1.7 m, 

- paliki drewniane o Ø 50-80 mm i długości około 0,30 m, 

- pręty stalowe o Ø 12 mm i długości 30 cm, 

- słupki betonowe lub rury metalowe długości ok. 0,50m, 

- farba do oznaczania punktów pomiarowych. 

 

3. SPRZĘT 
Do tyczenia osi, punktów wysokościowych oraz domiarów należy stosować następujący sprzęt: 

- teodolity lub tachymetry, 

- niwelatory, 

- dalmierze, 

- tyczki, 

- łaty, 

- taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do wytyczenia osi, punktów wysokościowych i pomiarów musi gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru (urządzenia 

laserowe), zgodnie z PN-ISO 4463-1, PN-ISO 17123, PN-ISO 9849. 

 
4. TRANSPORT 

Materiały i sprzęt można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. W związku z tym, że stacja jest obiektem istniejącym, przyjęto założenie domiarów do punktów 
charakterystycznych, jakim są linie ścian budynków oraz inne stałe punkty charakterystyczne (narożniki ogrodzenia).  
Obowiązujący jest pomiar rzędnych bezwzględnych oparty o wyznaczony reper. Wskazane jest, by był to reper wykorzystany do 
sporządzania mapy do celów projektowych. 
 
5.2. Szczegółowe zasady prowadzenia Robót 
Roboty pomiarowe obejmują wszystkie czynności związane z przygotowaniem Terenu Budowy do wykonywania Robót, a więc:  

- tyczenie tras i obiektów oraz krawędzi wykopów z podziałem na zadania, 

- wykonanie przekopów kontrolnych celem ostatecznego ustalenia przebiegu urządzeń podziemnych (pod nadzorem Użytkownika), 

- przygotowanie oznakowania i zabezpieczenie miejsc wykonywania robót. 
Do zakresu Robót pomiarowych związanych z wytyczeniem osi i obrysu obiektów, krawędzi wykopów oraz punktów wysokościowych należy: 

- wytyczenie w oparciu o dane projektowe punktów głównych osi i obrysu obiektów oraz punktów wysokościowych, 

- uzupełnienie dodatkowymi punktami, 

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie 
i ewentualne odtworzenie obiektów (osie, obrys, punkty wysokościowe). 

Podstawę wytyczenia w terenie stanowi Dokumentacja Projektowa. Usytuowanie w terenie stanowią wbite w grunt kołki osiowe oraz kołki-
świadki jednostronne lub dwustronne umożliwiające odtworzenie osi kanałów po rozpoczęciu prac ziemnych oraz kołki krawędziowe. 
Wykonawca powinien sprawdzić, czy rzędne określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli 
Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien 
powiadomić o tym Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 
pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania Robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robót, to zostaną one 
odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji Robót należą do obowiązków Wykonawcy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót w zakresie i z częstotliwością określoną przez jednostkę 
obsługującą Roboty i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. Obowiązują zasady określone w instrukcjach.  
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie zastabilizowania punktów pomiarowych stałych, 

- sprawdzenie zastabilizowania punktów pomiarowych związanych z aktualnie wykonywanym zakresem Robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Roboty związane z obsługą geodezyjną rozliczane są ryczałtowo jako element Kosztów Ogólnych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT - PRZEJĘCIE ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane jeżeli są zgodne z obowiązującymi przepisami min. jakość, kompletność oraz zgodność z dokumentami 
Kontraktowymi. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostałe warunki zgodnie z ustaleniami projektu umowy. 
Warunki szczegółowe płatności będą przedstawione w umowie. 
Cena ryczałtowa  będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty 
w pkt. 9 ST.  
Cena ryczałtowa  będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż 
na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty 
urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa 
dróg dojazdowych, koszty dotyczące oznakowania Robót, koszty zajęcia pasa drogowego, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na 
rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, opracowanie niezbędnej dokumentacji, 
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- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji 
Robót w Okresie Zgłaszania Wad, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
Robót objętych umową.  
 
9.2. Cena wykonania robót 
 
Cena podana przez Wykonawcę obejmuje: 
1) wytyczenie głównych osi oraz punktów charakterystycznych dla obiektów liniowych i znajdujących się na nich obiektów 

kubaturowych (sytuacyjne i wysokościowe) sieci, obiektów kubaturowych na sieciach , ogrodzenia przewidzianych do wykonania, 
2) wytyczenie niezbędnych punktów charakterystycznych obiektów kubaturowych budowlanych (sytuacyjne i wysokościowe), 
3) wytyczenie osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) dróg, chodników i placów przewidzianych do 

wykonania i odtworzenia, a w szczególności: 

- wyznaczenie (sprawdzenie) sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

- odtworzenie osi trasy drogowej, 

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
4) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i 

ewentualne odtworzenie, 
5) wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów inwestycji w wykopie przed zasypaniem oraz ich 

inwentaryzacja, 
6) inwentaryzacja wykonanych elementów  po wykonaniu prac montażowych, 
7) odtworzenie zniszczonych w trakcie prowadzenia robót punktów charakterystycznych (sytuacyjnych i wysokościowych), reperów. 
8) naniesienie na mapy we właściwym miejscowo urzędzie, zinwentaryzowanych powykonawczo wykonanych elementów robót. 
9) przekazanie Zamawiającemu 3 kpl. map powykonawczych 
 
10.       PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Ustawy 
Ustawa z dnia 17 maja 1989r - Prawo geodezyjne i kartograficzne, z pz.zm. jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 1629, 1948, z 2017 r. poz. 
60. 
 
10.2 Rozporządzenia wykonawcze dla PGiK 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych 
wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów 
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572) 

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji 
gruntów i budynków (Dz.U.2013 poz.1551) 

- Rozporządzenie ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego(Dz.U. 2013 poz.1183) 

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i 
magnetycznych(Dz.u.2012 poz.352 

-  Rozporządzenie Ministra administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 309) w sprawie państwowego rejestru 
nazw geograficznych (Dz.u.2012 poz.309) 

- Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i 
kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. (Dz.U. z 2011 r. Nr 299, 
poz. 1772) 

-  Rozporządzenie MSWiA z 17 listopada 2011 w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów 
ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 279, poz. 1642) 

-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących 
zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu(Dz.U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1571) 

 
10.3. Instrukcje 

- O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (z 1979r., ze zmianą z 1983 r.). czwarte 1998  

- G-1 Pozioma osnowa geodezyjna (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.). czwarte 1986  

- G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna (z 1980r., ze zmianą z 1983 r.). czwarte 1988  

- G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji (z 1980 r.). piąte 1988  

- G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.). trzecie 1988  

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112631572
http://www.gisplay.pl/dopobrania/prawo/rozporzadzenie_zmieniajace_rozporzadzenie_w_sprawie_ewidencji_gruntow_i_budynkow.pdf
http://www.gisplay.pl/dopobrania/prawo/rozporzadzenie_zmieniajace_rozporzadzenie_w_sprawie_ewidencji_gruntow_i_budynkow.pdf
http://www.gisplay.pl/dopobrania/prawo/rozporzadzenie_ws_organizacji_pzgik.pdf
http://www.gisplay.pl/dopobrania/prawo/rozporzadzenie_ws_organizacji_pzgik.pdf
http://www.gisplay.pl/dopobrania/prawo/rozporzadzenie_osnowy.pdf
http://www.gisplay.pl/dopobrania/prawo/rozporzadzenie_osnowy.pdf
http://www.gisplay.pl/dopobrania/prawo/rozporzadzenie_w_sprawie_panstwowego_rejestru_nazw_geograficznych.pdf
http://www.gisplay.pl/dopobrania/prawo/rozporzadzenie_w_sprawie_panstwowego_rejestru_nazw_geograficznych.pdf
http://www.gisplay.pl/dopobrania/prawo/Rozporzadzenie-MAC-w-sprawie-rodzajow-materialow-geodezyjnych-i-kartograficznych,-ktore-podlegaja-ochronie-zgodnie-z-przepisami-o-ochronie-informacji-niejawnych.pdf
http://www.gisplay.pl/dopobrania/prawo/Rozporzadzenie-MAC-w-sprawie-rodzajow-materialow-geodezyjnych-i-kartograficznych,-ktore-podlegaja-ochronie-zgodnie-z-przepisami-o-ochronie-informacji-niejawnych.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112631572
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112631572
http://www.gisplay.pl/dopobrania/prawo/rozporzadzenie_w_sprawie_bdot_bdo.pdf
http://www.gisplay.pl/dopobrania/prawo/rozporzadzenie_w_sprawie_bdot_bdo.pdf
http://www.gisplay.pl/dopobrania/prawo/rozporzadzenie_w_sprawie_bdot_bdo.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112631572
http://www.gisplay.pl/dopobrania/prawo/rozporzadzenie_ws_baz_danych_dotyczacych_zobrazowan_lotniczych_i_nmt.pdf
http://www.gisplay.pl/dopobrania/prawo/rozporzadzenie_ws_baz_danych_dotyczacych_zobrazowan_lotniczych_i_nmt.pdf
http://www.gisplay.pl/dopobrania/prawo/rozporzadzenie_ws_baz_danych_dotyczacych_zobrazowan_lotniczych_i_nmt.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112631572
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- G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (z 1998 r.). pierwsze 1998 

- G-3.1Osnowyrealizacyjne, drugie 1987  

- G-3.2Pomiary realizacyjne. drugie 1987  

- G-4.3 Bezpośrednie pomiary wysokościowe, pierwsze 1981  

- G-4.4 Prace geodezyjne związane z podziemnym uzbrojeniem terenu, trzecie 1987  

- K-3.3 Mapa przeglądowa uzbrojenia terenu, trzecie 1987 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT  

 
ST(S)-02.00 

 
ROBOTY ZIEMNE  

(45111200-0 -  ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY 
ZIEMNE) 

 
 
 
 
Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa robót - 45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa robót  – 45110000-1 – roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
Kategoria robót  – 45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
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ROBOTY ZIEMNE 
 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w ramach przedsięwzięcia 

inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn200 w działce drogi wewnętrznej dz.184/55 w Skarbimierzu-Osiedle” 

realizowanego na działce : dz.184/55 O. Skarbimierz-Osiedle Gmina Skarbimierz Powiat Brzeg. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych wyżej. 
 
1.2 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót ziemnych zgodnie z projektem budowlanym  
i obejmują roboty ziemne związane z wykonaniem robót – budową sieci kanalizacji  sanitarnej. 
 
1.3 Zakres robót obejmuje:  
- wykopy w gruncie, wąsko i szerokoprzestrzenne, ręczne i mechaniczne, na odkład i z wywozem, 
- umocnienia ścian wykopów palami szalunkowymi, 
- podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego, 
- zasypanie z zagęszczaniem wykopów, ręczne i mechaniczne, 
- rozścielenie humusu, 
- wywóz nadmiaru gruntu lub przywóz brakującego gruntu, wywóz gruzu na składowisko z jego utylizacją, 
- odwodnienie wykopów, 
- montaż i demontaż konstrukcji podparć i podwieszeń istniejących rurociągów i kabli, 
 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami kontraktu. 
Ponadto: 

- wykopy – doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji podziemnych oraz miejsca 
rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

- zasypka – wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 

- przekopy – wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych, 

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

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

- grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie 
rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub 
hydraulicznych do odspojenia; 

- nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt jest celowo zagęszczony, 

- odkład – grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu składowiska bez przeznaczenia użytkowego lub  
z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 

- wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg wzoru: 
 

Is = Pd / Pds 
gdzie: 
Pd –   gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona  
w normalnej próbie Proctora, 
 

- pal szalunkowy - element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem łączącym (brus, grodzica). 
 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami kontraktu.  
 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

- grunt wydobyty z wykopów,  

- grunty żwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na ewentualną wymianę gruntu, 

- materiały do umocnienia wykopów, 

- materiały do odwodnienia wykopów, 
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- materiały do podparć i podwieszeń, 

- materiały na kładki dla pieszych, 

- trawa do odtworzenia trawników; 
 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do zastosowania będą zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami Inspektora 
nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania  
i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki 
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz 
za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
 

3. SPRZĘT 
Warunki ogólne dotyczące używania sprzętu podano w ST 00. 
Roboty ziemne prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być 
zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację inspektora nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego  
przeznaczeniem. 
 

4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urobku z robót ziemnych należy stosować środki transportu, spełniające warunki ogólne, 
podane w ST 00. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez inspektora 
nadzoru. 
 
5.    WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podano w ST 00.  
W zakres niniejszej specyfikacji wchodzą następujące roboty ziemne: 
Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, wymiarami istniejących i projektowanych budowli, 
wytyczenie i trwałe oznaczenie robót ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejących przewodów podziemnych, 
oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych),odspojenie i odkład 
urobku lub wywóz, przygotowanie podłoża, zasypka i zagęszczenie gruntu, wykonanie podsypki i obsypki rurociągów, ewentualna 
wymiana gruntu, wykonanie trawników dywanowych. 
 
5.2 Wymagania szczegółowe wykonania robót 
5.2.1 Wykopy    
Dno wykopu powinno być równe i wykonane na rzędnej ustalonej w dokumentacji projektowej, szerokość winna być dobrana do średnicy 
kanału. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia tras kanałów i trwale oznaczy je w terenie. Na gruntach uprawnych należy 
zdjąć humus , odłożyć na bok i po zasypaniu wykopów rozścielić. Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych należy usunąć darń 
i ziemię roślinną pryzmując ją z jednej strony wykopu liniowego, zainstalować urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy przed 
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować 
 i konserwować przez cały czas trwania robót. Obniżenia wód gruntowych należy dokonywać, gdy woda uniemożliwia wykonywanie 
wykopu. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie 
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych ław.  
 
5.2.2 Odwodnienie wykopów 
Przy niewielkim napływie wód gruntowych do wykopu stosować odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaż lub rowek głębokości 20 cm 
wykonany wzdłuż jednej ze ścian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co około 20 m. Wodę 
wypompowywać za pomocą pompy spalinowej. Wodę z odwodnień odprowadzać do najbliższego odbiornika. Każdorazowo sposób 
odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących warunków gruntowo-wodnych i uzgadniać na bieżąco z inspektorem.  
 
5.2.3 Roboty ziemne 
 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny 
być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  Kable energetyczne i 
telekomunikacyjne należy zabezpieczyć rurami osłonowymi np. AROT typu A110PS. 
W miejscu występowania istniejącego uzbrojenia wykopy wykonywać ręcznie. 
W wykopach wąskoprzestrzennych ściany umocnić w zależności od zagłębienia przewodu i warunków gruntowych grodźcami lub 
wypraskami stalowymi. Zamiennie można stosować szalunki systemowe dobrane stosownie do warunków gruntowych i zagłębienia. 
Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłożony przez wykonawcę na odkład lub wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z 
inspektorem. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym w pierwszej fazie wykonawca 
wykona je na poziomie wyższym od rzędnych projektowanych o 0,15 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy gruntu powinno być wykonane 
bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. 
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Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub większej niż głębokość 
posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształcaniem. 
 
5.2.4 Przygotowanie podłoża 
Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy 
dokonać odbioru technicznego wykopu. 
Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania : 

- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm,  

- materiał nie może być zmrożony, 

- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Zagęszczanie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95. 
 
5.2.5 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypka  i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy 
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m. 
Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach: 

- etap I – wykonanie warstwy ochronnej nad kanałami z wyłączeniem odcinków na złączach, 

- etap II – po próbie szczelności złącz kanałów, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń, 

- etap III - zasyp wykopu  warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian  wykopu. 
Zasypkę wykopów wykonywać mechanicznie warstwami do 30 cm, z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi dla zapewnienia 
stabilności przewodu i nawierzchni nad rurociągiem.  
Zasypkę wokół studzienek rewizyjnych wykonywać ręcznie, warstwami nie przekraczającymi 20 cm wraz z jednoczesnym zagęszczaniem 
poszczególnych warstw. 
Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95 zgodnie z normą BN- 77/8931-12. Po zakończeniu prac sieciowych 
należy przywrócić do stanu pierwotnego nawierzchnię na całej długości tras rurociągów i obiektów kubaturowych oraz rowy poprzez 
wyprofilowanie skarp i dna rowu, posianie traw po uprzednim rozścieleniu humusu na terenach nieutwardzonych. 
Nadmiar ziemi z wykopów wywieźć na miejsce uzgodnione z inspektorem. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót: 
ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 00. 
6.2 Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru  
Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 

- zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii, 

- określenie gruntu i jego uwarstwienia, 

- określenie stanu terenu, 

- ustalenie metod odwodnieniowych. 
Kontrola w trakcie robót winna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu    budowy stałych punktów niwelacyjnych z 
dokładnością odczytu do 1 mm, 

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą, 

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności,  wilgotności i zgodności z określonym  
w dokumentacji, 

- badanie  i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z kruszywa mineralnego, 

- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją projektową i warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych,  

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00. 
 
7.2 Jednostki obmiaru 
Jednostką obmiarową robót ziemnych  jest : 

- m³ - usunięcia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego (zasypywanie), zagęszczanie gruntu, 
rozścielenie humusu, podsypki i obsypki, wywóz nadmiaru gruntu i przywóz brakującego gruntu; wywóz gruzu 

- m2  - usunięcia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi,    

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

- studzienki odwodnieniowe, 
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- m - rury przewodowe i  ochronne,  

- m-g- pompowanie wody z wykopu 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
9.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. 
 
9.2 Warunki szczegółowe 
Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakryciu: 

- zdjęcie humusu, 

- wykopy, przekopy 

- przygotowanie podłoża, 

- podsypki pod kanały i obiekty kubaturowe, 

- obsypka kanałów, 

- zasypanie z zagęszczeniem wykopu, 

- zagęszczanie ziemi w wykopie, 

- rozścielenie humusu. 
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych”. 
Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że obejmować będzie on wykop dla całego obiektu kubaturowego lub dla obiektu 
liniowego – odcinki między miejscami przewidzianymi na posadowienie studzien kanalizacyjnych. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostałe warunki zgodnie z ustaleniami projektu umowy. 
Warunki szczegółowe płatności będą przedstawione w umowie. 
Cena ryczałtowa  będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty 
w pkt. 9 ST.  
Cena ryczałtowa  będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż 
na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty 
urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa 
dróg dojazdowych, koszty dotyczące oznakowania Robót, koszty zajęcia pasa drogowego, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na 
rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, opracowanie niezbędnej dokumentacji, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji 
Robót w Okresie Zgłaszania Wad, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
Robót objętych umową.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

- WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
- PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
- PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
- PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
- PN-EN-298-1:1999  Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania. 
- PN-91/B-06716  Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
- PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanki. 
- PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
- PN-EN-932-1:1999  Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 
- PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
- PN-B-0248  Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 
- WTWO-H-4   Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych) wydanie 

MOŚZNiL z 1994r. 
- BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
- BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 

obciążenie płytą, oraz inne obowiązujące PN (EN-PN). 
Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, 
beneficjentów oraz Malty i Cypru w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT  

 
ST(S)-03.00 

Roboty montażowe – sieć kanalizacji grawitacyjnej   
(45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów  

i rurociągów do odprowadzania ścieków), 

 

 
 
 
 
 
Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa robót – 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 
Grupa robót – 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii ściekowej i wodnej 
Grupa robót – 45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych przy przebudowie sieci 

kanalizacji deszczowej i  sanitarnej  w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn200 w działce drogi 

wewnętrznej dz.184/55 w Skarbimierzu-Osiedle” realizowanego na działce : dz.184/55 O. Skarbimierz-Osiedle Gmina Skarbimierz Powiat Brzeg. 

 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 
Zakres robót objętych ST 
Niniejsza specyfikacja dot. realizacji  sieci Dn200 PVC rozpoczynającej się włączeniem do istniejącej na dz.184/55 studni sieciowej Dn1000 
betonową o rzędnych 154,22/151,76.Włączenia wykonane zostanie w dno kinety istniejącej studni końcowej wykonując przejście szczelne. Od tego 
momentu sieć kanalizacji sanitarnej biec będzie w linii prostej po terenie działki drogi w odstępie ok.1,5m od jej granicy, by zakończyć się studnią 
S11 w odległości ok.25m od granicy z działką 84/3. Długość projektowanej sieci to 546m -  w tym 396m Dn200 PVC SN8, a 150m Dn200 PVC 
SN12. Na trasie sieci w odstępach 48-54m zlokalizowano 11 studni rewizyjnych umożliwiających przyszłe podłączenia nowych odbiorców.  
 
 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót i postanowieniami kontraktu. 

1.2 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami kontraktu. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

 Rury kanalizacyjne. Rury PVC-U kanalizacyjne lite, gładkie o sztywności obwodowej SN=8 kN/m2 i SN =12 kN/m2  z uszczelkami wargowymi z 

elastomeru, spełniające wymagania norm:   PN-EN 1401-1 -rury z PVC-U SN 2, SN 4, SN 8 , PN-EN 1852-1 - kształtki z uszczelkami wargowymi,  

PN-EN 13476-2 - rury z PVC-U SN 4, SN 8 (gładkie, strukturalne) z uszczelkami wargowymi,  

Moduł sprężystości Younga E1min (1 min.) MPa ≥3200 2 Średnia gęstość kg/m3 1400 3 Wytrzymałość na granicy plastyczności MPa 42 4 

Wydłużenie przy zerwaniu % >80 5 Średni współczynnik termicznej rozszerzalności liniowej mm/mºC 0,08 6 Udarność z karbem wg Charpy 0ºC 

brak uszkodzeń 7 Przewodność cieplna W/Km 0,16 8 Pojemność cieplna właściwa J/kgK 850-2000 9 Oporność powierzchniowa Ω >1012 10 

Współczynnik Poisona - 0,40 11 Temperatura mięknienia Vicat ºC >80 12 Maksymalna krótkotrwała temperatura (do 2 min) ºC 75 13 Maksymalna 

długotrwała temperatura ºC 40. 

 
Studzienki kanalizacyjne rewizyjno-połączeniowe. 
Studzienki kanalizacyjne betonowe z betonu HSR lub polimerobetonowe DN1000. 

Na kanałach grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej należy zastosować betonowe studzienki prefabrykowane łączone na uszczelkę, które winny 

odpowiadać normie PN-EN 1917:2008 i być rozmieszczone zgodnie z dokumentacją projektową. 

Należy również do produkcji studni betonowych prefabrykowanych zastosować cement siarczano- odporny typu HSR/SR, który zabezpieczy prefabrykat 

przed szkodliwym działaniem środowiska agresywnego.  Dopuszcza się również jako alternatywne rozwiązanie zabezpieczenia betonu w kinecie 

zastosowanie wkładek tworzywowych (np. typu PRECO) wykonanych z poliuretanu. Alternatywą dla studni betonowych wg powyższych będą studnie z 

polimerobetonu. 

Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych: 

− dennicę studzienki należy wykonać jako monolityczną-jednorodną , prefabrykowaną,  

z fabrycznie osadzonymi w trakcie produkcji przejściami szczelnymi lub uszczelkami, gwarantującymi szczelność połączeń z rurami oraz 
monolityczną kinetą betonową – wszystkie elementy (dennica, krąg i kineta) należy wykonać w jednym cyklu produkcyjnym, 

− kręgi nadbudowy - betonowe odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 1917, minimalna wysokość kręgów nadbudowy – 500 mm, 

− przykrycie studzienek kanalizacyjnych – typowa płyta pokrywowa lub zwężka redukcyjna o minimalnej wytrzymałości na obciążenia pionowe 

300 kN, 

− włazy kanalizacyjne typu ciężkiego D-400, okrągłe, żeliwne Ø 600mm, 

− stopnie złazowe stalowe w otulinie tworzywowej odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13101:2005 

 

Parametry i właściwości elementów studzienek: 
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− szczelność połączeń zapewniona przy ciśnieniu:    50 kPa 

− beton o minimalnej klasie wytrzymałości:    C40/50 

− nasiąkliwość betonu:       ≤5 % 

− nasiąkliwość betonu wg PN- 88/B- 06250 (próbka 15x15x15)  ≤4 % 

− klasa ekspozycji betonu w elementach studni:   X0, XC4 XD3 ,XF1, XA3 

− konstrukcja studni odporna na korozję siarczanowa  

 
2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę. 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku, z czym: 

- należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, stosowania niewłaściwych 
urządzeń i metod przeładunku; 

- rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na  podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej 
niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o 
większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej); 

- szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami; 

- nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia(zagięcia, zagniecenia  itp.)   -  w  miarę  
możliwości  przechowywać   

- i  transportować  opakowaniach fabrycznych; 

- składowanie   kręgów,   pokryw   nastudziennych   może   odbywać   się   na   powierzchni nie utwardzonej pod warunkiem, że naciski 
materiałów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa; 

- składowanie   powinno   umożliwiać   dostęp   do   poszczególnych   stosów   wyrobów   lub pojedynczych kręgów; 

- włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji o działaniu korodującym.  Włazy powinny być  
posegregowane  wg klas.  Powierzchnia  składowania powinna być utwardzona i odwodniona; 

- zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych ponieważ podatność na uszkodzenia 
mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta; 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie, w związku z czym należy chronić je przed 
długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00 - Wymagania ogólne. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Programie Robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru.  
Zgodnie z technologią założoną do wykonania sieci technologicznych proponuje się użyć następującego sprzętu: 
-   dźwig samojezdny 6 Mg. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zawartych  
w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót  
i właściwości przewożonych materiałów. 

Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były  dłuższe 
niż 1 metr kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków 
ostrożności. Materiały należy ustawić równomiernie  na   całej   powierzchni   ładunku,   obok   siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania 
się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się  
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz 
rozładować po pochyłych legarach. 

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

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. Ponadto, 
przy za i wyładunku oraz przewozie środkami transportowymi należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót  i  dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami 
prawa budowlanego,  norm technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami 
kontraktu. 
 
5.1 Roboty ziemne 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie 
wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  Kable energetyczne należy zabezpieczyć rurami osłonowymi np. AROT typu A110PS o 
długości jednostkowej 3,0m. 
W miejscu występowania istniejącego uzbrojenia wykopy wykonywać ręcznie. 
W wykopach wąskoprzestrzennych ściany umocnić w zależności od zagłębienia przewodu i warunków gruntowych grodźcami lub wypraskami 
stalowymi. Zamiennie można stosować szalunki systemowe dobrane stosownie do warunków gruntowych i zagłębienia.  
Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłożony przez wykonawcę na odkład lub wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z 
inspektorem. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym w pierwszej fazie wykonawca 
wykona je na poziomie wyższym od rzędnych projektowanych o 0,15 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy gruntu powinno być wykonane 
bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. 
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych 
budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształcaniem. 
5.2 Przygotowanie podłoża 
Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać 
odbioru technicznego wykopu. 
Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania : 
- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm,  
- materiał nie może być zmrożony, 
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Zagęszczanie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95. 
 
5.3 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypka  i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy 
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m. 
Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach: 
etap I – wykonanie warstwy ochronnej nad kanałami z wyłączeniem odcinków na złączach, 
etap II – po próbie szczelności złącz kanałów, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń, 
etap III - zasyp wykopu  warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian  wykopu. 
Zasypkę wykopów wykonywać warstwami do 30 cm, z zagęszczeniem ubijakami dla zapewnienia stabilności przewodu i nawierzchni nad 
rurociągiem.  
Zasypkę wokół studzienek rewizyjnych wykonywać ręcznie, warstwami nie przekraczającymi 20 cm wraz z jednoczesnym zagęszczaniem 
poszczególnych warstw. 
Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95 zgodnie z normą BN- 77/8931-12. 
Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić do stanu pierwotnego nawierzchnię na całej długości tras rurociągów i obiektów kubaturowych 
oraz rowy poprzez wyprofilowanie skarp i dna rowu, posianie traw po uprzednim rozścieleniu humusu na terenach nieutwardzonych. 
Nadmiar ziemi z wykopów wywieźć na miejsce uzgodnione z inspektorem. 
 
5.4 Siec kanalizacyjna 
Ogólne warunki montażu rur 
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją techniczną. Opuszczanie i układanie 
przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan 
techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci 
zaślepek, korków itp. Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów w wykopie otwartym 
można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku, co najmniej 30 m. Przewody kanalizacji należy ułożyć zgodnie z 
wymaganiami normy PN-92/B-10735 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych". Materiały użyte do 
budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi 
projektowanej nie może przekraczać ±20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ±5 mm 
dla badanego odcinka. Układanie przewodów prowadzić w temperaturze wyższej niż 5°C. Głębokość ułożenia przewodów oraz ich rozmieszczenie w 
stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia podziemnego powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Po wykonaniu robót (przed 
przystąpieniem do odbioru końcowego) należy wykonać inspekcję całości wykonanej kanalizacji grawitacyjnej za pomocą kamery tv. Pozytywny wynik 
inspekcji winien być potwierdzony protokółem. Przez „monitorowanie sieci kanalizacyjnej” rozumie się inspekcję telewizyjną kanałów grawitacyjnych 
sieci kanalizacji  
 
5.5 Próba szczelności. 
Próbę szczelności  przewodów   grawitacyjnych  należy  przeprowadzić   zgodnie  z wymaganiami PN-92/B-10735. Szczelność przewodów  
i studzienek kanalizacyjnych należy zbadać na eksfiltrację. W przypadku wystąpienia wód gruntowych powyżej projektowanych kanałów 
dopuszcza się wykonanie próby szczelności na infiltrację.  
Monitoring sieci kanalizacyjnej - kamerowanie wykonanych robót kanalizacyjnych. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z dokumentacją projektową wykopów otwartych szerokości, grubości 
i zagęszczenia podłoża grubości i wskaźnika zagęszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu materiałów, ułożenia przewodów na podłożu 
odchylenia osi i spadku kolektora szczelności przewodów na eksfiltrację i infiltrację sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazowych studzienek. 

6.2 Badania jakości robót w czasie budowy. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach  
i aprobatach technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej  ST-00.00 - Wymagania Ogólne. Ponadto: 

- mb -    ułożenia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  - liczony w osi przewodu wg profili w dokumentacji projektowej, obejmuje ułożenie 
rurociągu wraz z uzbrojeniem w kształtki i armaturę, płukanie sieci, próbę szczelności, rury ochronne, opłaty za zajęcie pasa drogowego, 
inspekcji telewizyjnej kanałów, 

- kpl. - dla studzienek kanalizacyjnych – zamontowanie prefabrykowanych studzienek kanalizacyjnych z ich kompletnym 
wyposażeniem z montażem włazu, z osadzonymi stopniami, z króćcami dostudziennymi, ze zwężkami betonowymi, z pierścieniami 
dystansowymi, 

- kpl. – włączenie do istniejącej studni kanalizacyjnej – wykonanie przebić, zamontowanie tulei, wyprofilowanie kinety w istniejącej studni,  

- kpl. – montaż kompletnej armatury w ilości zgodnej z dokumentacją projektową wraz z oznakowaniem. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Odbiór częściowy  -dotyczy przypadków opisanych  w kontrakcie (ustalenia z Inwestorem). 
Odbiór częściowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735. Do odbioru częściowego powinny być dostarczone następujące 
dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie w wykonania robót, 
- dane geotechniczne, 
- dokumentacja geodezyjna powykonawcza (szkice polowe i analiza) 
- dziennik budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

- sposób wykonania wykopów, 

- podłoża do budowy kanalizacji, w tym jego grubość, usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości ułożenia 

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

- zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 

- jakości wbudowanych   materiałów   oraz   ich   zgodności   z   wymaganiami   dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz 
atestami producenta i normami przedmiotowymi, 

- ułożenia przewodu na podłożu, 

- długości i średnicy przewodów oraz sposobu  wykonania  połączenia  rur i prefabrykatów, 

- szczelności przewodów i studzienek na eksfiltrację, 

- materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia, 

- izolacji studzienek. 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności  z dokumentacją projek tową i specyfikacją techniczną, użycia właściwych 
materiałów, prawidłowości montażu, szczelności. Szczelność przewodów i studzienek kanalizacyjnych należy zbadać na eksfiltrację. W przypadku 
wystąpienia wód gruntowych powyżej projektowanych kanałów dopuszcza się wykonanie próby szczelności na infiltrację. Długość odcinka 
podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny 
być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy. 
 
8.2 Odbiór techniczny końcowy 
Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. Do odbioru końcowego powinny być dostarczone następujące 
dokumenty: 

- dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych oraz pozytywny protokół inspekcji TV wszystkich przewidzianych do wybudowania 
kanałów, 

- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 

- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 
- inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od 
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dokumentacji projektowej, 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

- aktualność      dokumentacji      projektowej,      czy      wprowadzono      wszystkie      zmiany i uzupełnienia, 

- protokoły badań szczelności całego przewodu 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostałe warunki zgodnie z ustaleniami projektu umowy. Warunki 
szczegółowe płatności będą przedstawione w umowie. 
Cena ryczałtowa  będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 
9 ST.  

- Cena ryczałtowa  będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na 
stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia 
i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa dróg dojazdowych, 
koszty dotyczące oznakowania Robót, koszty zajęcia pasa drogowego, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót (w tym koszty wykonania inspekcji TV, kanałów), 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, opracowanie niezbędnej dokumentacji, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w 
Okresie Zgłaszania Wad, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót 
objętych umową.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
- WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
- PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
- PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
- PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
- PN-EN-298-1:1999  Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenażowej            i kanalizacyjnej. Wymagania. 
- PN-91/B-06716  Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
- PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanki. 
- PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
- PN-EN-932-1:1999  Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 
- PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
- PN-B-0248  Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 
- BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
- BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
- oraz inne obowiązujące PN (EN-PN). 
- PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
- PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
- PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
- PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu. 
- PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i  określenia. 
- PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 
- ISO 4435:1991 Rury i kształtki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach odwadniających i kanalizacyjnych. 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych." Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i 

Klimatyzacji - Warszawa 1994 
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