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1. WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLA NYCH  

1.1 Część ogólna 

1.1.1 Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem niniejszego  rozdziału są Warunki Ogólne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót dla zadania: „ B u d o w a  od c i n k a  s i e c i  
w o d o c ią g o w e j  i  k a n a l i z a c j i  s a n i t a r n e j  d l a  d z .  7 4 0 / 1  w  K a m ień c u  
W r o c ł a w s k i m ” .  

1.1.2 Zakres stosowania 
 

Warunki ogólne wykonania i odbioru robót budowlanych należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu 
do dokumentów Wykonawcy zdefiniowanych w umowie. 
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią Dokumentów umownych, należy traktować w 
odniesieniu do wykonania robót wymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych oraz dokumentacji projektowej. 

1.1.3 Zakres Robót objętych umową 
 

W zakres zadania wchodzi: 
- właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji jaką jest – budowa odcinka sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla dz. 740/1 w Kamieńcu Wrocławskim. 

1.1.4 Przekazanie Terenu Budowy 
 

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego protokolarnie, po podpisaniu 
umowy na wykonanie zadania. 

1.1.5 Dokumentacja fotograficzna 
 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu 

przekazanego przez właścicieli przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych oraz po ich 
zakończeniu. Zdjęcia winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizację terenu 
fotografowanego poprzez uwzględnienie   punktów   charakterystycznych   i   opis   zdjęć.   Dokumentacja   
taka   winna   być przekazana inspektorowi nadzoru na nośniku CD/DVD. 

1.1.6 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 
 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć pomieszczenia sanitarne, sprzęt, transport oraz inne 
urządzenia towarzyszące, potrzebne dla wykonania zadania. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

Wykonawca,  w ramach  umowy, jest zobowiązany zorganizować zaplecze  przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., wymogów 
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno spełniać 
wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. 

Do obowiązków Wykonawcy należy doprowadzenie i przyłączenia wszelkich czynników i mediów 
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energetycznych do zaplecza i Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiór ścieków, itp. 
W w/w zakres obejmuje uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 

uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń, opłaty wstępne, 
przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania umowy oraz koszty 
ewentualnych likwidacji tych przyłączy po ukończeniu umowy i jest ujęty w cenie umownej. 

Całkowity koszt utworzenia, utrzymania i likwidacji Zaplecza Budowy ponosi Wykonawca.  

1.1.7 Organizacja robót budowlanych 
 

Przed przystąpieniem do wykonania robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji następujących dokumentów: 
- szczegółowy harmonogram robót. 

1.1.8 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. 

W przypadku  gdy wystąpi  konieczność  przeniesienia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych w 
granicach placu budowy, wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o 
zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w 
instalacjach   naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu. 

Przejścia kanalizacji i wodociągu pod obiektami o zwiększonym nacisku na podłoże tzn. pod ciekami, 
drogami i liniami kolejowymi winny być wykonane, zgodnie z warunkami, wydanymi przez administratora 
obiektu. 

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na skutek 
zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca na swój koszt 
naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym 
możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania w/w 
uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia. 

1.1.9 Ochrona środowiska 
 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności do: 
- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 
- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska, 
- Ustawy z 14 grudnia 2013 r. o odpadach, 
- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku, 
W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 

kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu 
budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym 
terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
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 koryta rowu pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuwanie materiałów niebezpiecznych, odpadowych, gruzu lub 
pozostałych mas ziemnych na zatwierdzone, właściwe wysypisko, zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska. 

Wykonawca wystąpi o zezwolenia i uzgodnienia określone Prawem Ochrony Środowiska. Koszt w/w 
usuwania poniesie Wykonawca. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie utrzymywać Plac Budowy i 
wykopy w stanie bez wody stojącej. 
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Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone 
przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne 
tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały 
pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 
wbudowania. Przed użyciem takich materiałów zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich 
władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem 
zezwoleń i zatwierdzeniu przez Zamawiającego i inspektora nadzoru. 

Wykonawca winien w taki sposób opracować harmonogram robót, aby uniemożliwi ć wystąpienie 
niekontrolowanych skażeń gruntu; Wykonawca winien posiadać środki chemiczne powodujące 
neutralizację ewentualnych wycieków z maszyn budowlanych, w sytuacji wystąpienia awarii urządzeń, 
prowadzących prace ziemne. 

1.1.10 Warunki bezpieczeństwa pracy 
 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i  
higieny pracy oraz bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia.  W szczególności Wykonawca  ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie umownej. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawcę w szczególności obowiązują: 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r, w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1125, 1126, 2003 r), 

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

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126,2003 r.). 

1.1.11 Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,   na   terenie   baz 
produkcyjnych,   w   pomieszczeniach   biurowych,   mieszkalnych   i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały   łatwopalne   będą  składowane   w   sposób   zgodny   z   odpowiednimi   przepisami   
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.1.12 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy 
 

Wykonawca w ramach umowy, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie 
terenu budowy: 
a. dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.), 
b. utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 
c. usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz Robót 
poza placem budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i przejęcia Robót, a w 
szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem 
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osób nieupoważnionych. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i 

uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w cenie umownej. 
Koszty zabezpieczeń i oznakowania terenu ponosi Wykonawca. 

1.1.13 Ogrodzenia 
 

Miejsce prowadzenia robót winno być ogrodzone i oznakowane oraz zabezpieczone w sposób zgodny z 
obowiązującymi przepisami, oraz uzgodniony z Zamawiającym. Wykonawca będzie zobowiązany do: 
- utrzymania porządku na placu budowy, 
- utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy. 

1.1.14 Zabezpieczenie chodników i jezdni 
 

Należy używać maszyn i środków transportu dostosowanych do lokalnych ograniczeń tonażowych na 
drogach lub uzyskać zgodę Zarządcy drogi na poruszanie się cięższego sprzętu. 

1.1.15 Zapoznanie Podwykonawców z treścią Wymagań Zamawiającego 
 

Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał wszystkie 
niezbędne części niniejszych Dokumentów umownych wraz z Wymaganiami Zamawiającego ujętymi w 
STWiORB. 

1.1.16 Personel Wykonawcy 
 

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać odpowiednich i 
ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Ubrania robocze winny być wygodne i 
dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich obowiązków. Ubrania mogą być używane, ale winny 
być schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny być prane lub czyszczone w odpowiednich odstępach 
czasu. 

Goście lub wizytujący muszą posiadać środki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, 
fartuchy buty w zależności od stopnia ewentualnego zagrożenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
kontrolę wprowadzenia niniejszych wytycznych. Inspektor nadzoru ma prawo zwrócić uwagę Wykonawcy 
na konieczność dochowania ww. warunków. Ma również prawo do odsunięcia od robót pracowników nie 
spełniających ww. warunków do momentu ich spełnienia. 

1.1.17 Ochrona i utrzymanie Robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez inspektora nadzoru. 

Wykonawca  będzie  utrzymywać  Roboty  do  czasu   ich   przejęcia.   Utrzymanie  powinno  być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były utrzymane w zadowalającym stanie przez 
cały czas do momentu ich przejęcia. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe, nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.1.18 Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 
 

Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy 

1.1.19 Przebudowa urządzeń kolidujących 
 

Przebudowę urządzeń kolidujących należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z użytkownikami. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty przebudowy oraz nadzoru właścicieli urządzeń w trakcie ich 
przebudowy i budowy. 
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1.1.20 Szkolenie, Rozruch 
 

W zakresie eksploatacji urządzeń znajdujących się w zakresie inwestycji nie przewiduje się konieczności 
przeprowadzenia szkoleń przez Wykonawcę. 

1.1.21 Serwis 
 

Po zakończeniu prac budowlanych serwisowanie urządzeń znajdujących się w zakresie inwestycji 
znajduje się po stronie Zamawiającego. 

1.1.22 Gwarancja jakości 
 

Okres gwarancji jakości został określony w umowie. Roboty objęte są okresem rękojmi. Zamawiający 
może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi w okresie przewidzianym w Kodeksie cywilnym i zgodnie z 
jego postanowieniami.  

W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przystąpienia do usuwania 
wad na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu doręczenia 
takiego wezwania. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony dopóki nie zostaną usunięte 
przez Wykonawcę wady zgłoszone do czasu upływu okresu gwarancyjnego, a potwierdzeniem zakończenia 
będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego. 

1.1.23 Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami, STWiORB i postanowieniami umowy. 
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona   przez  Wykonawcę   upoważniona   do   kierowania 
Robotami. 
Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez inspektora nadzoru,  niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
Materiały - przedmioty wszelkiego rodzaju, które Wykonawca ma dostarczyć na mocy umowy, z 
wyjątkiem Urządzeń, przeznaczone do utworzenia lub tworzące część Robót Stałych, włącznie z 
materiałami nie wymagającymi montażu. 
Objazd   tymczasowy   -   droga   specjalnie   przygotowana   i    odpowiednio   utrzymana   do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
Odpowiednia   (bliska)   zgodność   -   zgodność   wykonywanych   Robót   z   dopuszczonymi 
tolerancjami,  a jeśli  przedział tolerancji  nie został określony - z  przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Rysunki - Rysunki i Szkice precyzujące i uściślające Wymagania Zamawiającego. 

1.2 Materiały 

1.2.1 Wymagania ogólne 
 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 
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spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, dopuszczone 
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także z wymaganiami 
określonymi w szczegółowych warunkach technicznych wykonania i odbioru robót. Charakterystyczne 
parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w realizacji Robót objętych 
umową podano w niniejszej STWiORB. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy i 
poleceniami inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach umowy będą materiałami w 
najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej 
klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, 
posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 

1.2.2 Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
budowlane, instalowane lub montowane w trakcie wykonywania robót budowlanych odpowiadały 
wymaganiom określonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz w szczegółowych warunkach 
technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o 
przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a 
także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 

1.2.3 Źródła pozyskiwania materiałów 
 

Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje na temat źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania proponowanych materiałów. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający 
będzie wymagał odpowiednich świadectw badań laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany do 
prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskiwane z danego źródła 
spełniają wymagania w sposób ciągły. 

1.2.4 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiałów odpowiada Wykonawca. Odpowiednie dokumenty 
muszą być przedstawione inspektorowi nadzoru. Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów. Eksploatacja źródeł materiałów musi być zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. Z wyjątkiem uzyskania pisemnej zgody 
inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie Placu Budowy, poza 
tymi, które zostały wyszczególnione w umowie. 

 

1.2.5 Inspekcja wytwórni materiałów 
 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 
celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 
a. inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji; 
b. inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

1.2.6 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę na własny koszt wywiezione z 

Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli inspektor nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w 
którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

1.2.7 Materiały niejednakowe 
 

Należy unikać stykania się ze sobą powierzchni dwóch niejednakowych materiałów, a wszędzie tam, 
gdzie jest to niemożliwe, materiały te muszą być tak dobrane, aby różnica ich naturalnych potencjałów nie 
przekraczała 250 miliwoltów. Należy zastosować powlekanie galwaniczne lub inną technikę zabezpieczenia 
stykających się ze sobą powierzchni w celu zmniejszenia różnicy potencjałów do dopuszczalnego poziomu. 
Wszystkie Materiały i ich wykończenia będą posiadały przedłużoną żywotność i odporność w otaczających 
warunkach klimatycznych. 

1.2.8 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np.  materiały pylaste),  mogą być użyte pod warunkiem  przestrzegania wymagań    
technologicznych    wbudowania.    Jeżeli    wymagają   tego    odpowiednie    przepisy. Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych  materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie   
spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie   środowiska,   to   konsekwencje  tego   poniesie Zamawiający. 

1.2.9  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 lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

1.3 Sprzęt 
 

Wykonawca jest  zobowiązany  do  używania jedynie  takiego  sprzętu,   który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót i środowisko naturalne. Sprzęt   powinien   być   
zgodny   z   wymaganiami   określonymi   w   szczegółowych   warunkach technicznych dla konkretnych 
rodzajów robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB; w przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach  sprzęt  powinien   być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez   inspektora nadzoru.   
Liczba  i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w STWiORB i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania,   tam   gdzie jest  to  wymagane  przepisami.   Jeżeli   STWiORB   
przewiduje  możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji  inspektora nadzoru,  nie  może  być później  zmieniany bez jego zgody.  
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

1.4 Środki transportu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

STWiORB i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie inspektora nadzoru będą usunięte z Terenu 
Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

1.5 Wykonanie Robót 

1.5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 
STWiORB. 

Wykonawca   dostarczy   na   Plac   Budowy   Materiały,   Urządzenia   i   Dokumenty  Wykonawcy 
wyspecyfikowane w umowie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi 
(tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za 
stosowność,  stabilność i  bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na Placu Budowy i 
wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty 
Tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, 
aby ta część była zgodna z umową. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Placu Budowy i 
do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z 
inspektorem nadzoru jako obszary robocze. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Plac 
Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie 
lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z 
Placu Budowy wszelki złom, gruz i odpady. Wykonawca   wytyczy   Roboty   w   nawiązaniu   do   
punktów,   linii   i   poziomów   odniesienia sprecyzowanych w umowie lub podanych w powiadomieniu 
inspektora nadzoru. Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części 
Robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót. 

1.5.2 Rozpoczęcie Robót 
 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z inspektorem nadzoru. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez 
inspektora nadzoru, tablice informacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r Nr 108, poz. 953,. 
z późn.zm.), których treść będzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

 1.5.3 Polecenia inspektora nadzoru 
 

Polecenie inspektora nadzoru rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu Wykonania Robót. 
Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez inspektora nadzoru zawieszone. 
Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia robót będą obciążały Wykonawcę. 
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1.5.4 Roboty rozbiórkowe 
 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez 
właściwy organ. Roboty rozbiórkowe dla większych lub skomplikowanych obiektów budowlanych 
prowadzi się na podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robót, którego zakres należy 
uzgodnić z inspektorem nadzoru. 

1.5.5 Harmonogram Robót 
 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac sporządzi Harmonogramu Robót. 

1.5.6  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w 
zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Placu Budowy i powiadomić inspektora nadzoru 
i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z 
nimi 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 i zinwentaryzowanych na mapach geodezyjnych. 

Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, 
a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta 
Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas 
na ukończenie robót w trybie zgodnym z postanowieniami umowy. Koszty prac archeologicznych oraz 
koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiający. Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniają pełną 
ochronę dóbr materialnych. 

1.5.7 Zajęcie pasa drogowego 
 

Przed fizycznym wejściem w teren przedstawiciel Wykonawcy (na podstawie imiennego 
pełnomocnictwa od Zamawiającego) uzyska decyzję Zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, zgodnie z 
wymaganiami Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r., nr 0, poz. 460) i 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania 
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., nr 140, poz. 1481). 

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wyliczonego zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1988r. w sprawie przepisów ustawy o drogach publicznych lub innego 
obowiązującego prawa miejscowego właściwego terenowo dla miejsca wykonywania Robót ponosi 
Wykonawca. 

1.5.8 Warunki organizacji ruchu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 
(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na 
terenie budowy, w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, a następnie 
uzgodni z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 
organizacji ruchu będzie na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku  do  
zatwierdzonego  projektu  organizacji  ruchu,  wymaga  każdorazowo  ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
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tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając 
w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w 
dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

1.5.9 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
 

Koszt objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

1.5.10  Prace geodezyjne 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich  elementów robót zgodnie z wymiarami  i  rzędnymi  określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, zostaną 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie   wytyczenia   robót   lub   wyznaczenia   
wysokości   przez   inspektora nadzoru   nie   zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Na  Wykonawcy  spoczywa   odpowiedzialność  za  ochronę   punktów  pomiarowych   do  chwili 
zakończenia robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 

1.5.11  Likwidacja placu budowy 
 

Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac budowlanych do likwidacji placu budowy i pełnego 
uporządkowania terenu wokół budowy. 

1.6 Kontrola Jakości Robót 

1.6.1 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. Inspektor nadzoru 
może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z STWiORB. Minimalne 
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWIORB, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor 
nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów 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. 

1.6.2 Pobieranie próbek 
 

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Wykonawca powinien 
pobrać i poddać analizie wszystkie próby. Jeśli tak będzie wymagane to próby będą poddane analizom 
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zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Jeśli zdaniem inspektora nadzoru wystąpił 
znaczny błąd w sposobie poboru prób albo metodzie oznaczania w przypadku którejkolwiek z próbek lub 
oznaczeń to próba ta lub oznaczenie nie będą brane pod uwagę przy opracowaniu wyników badań. 

Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez inspektora nadzoru będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

1.6.3 Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 

1.6.4 Raporty z badań 
 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej. 

1.6.5 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z STWiORB na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
Robót z STWiORB. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

1.6.6 Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały i urządzenia, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych. 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub deklarację zgodności z aprobatą 
techniczną w przypadku wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej   Normy, jeżeli  nie  są 
objęte certyfikacją określoną w punkcie 1), i które spełniają wymogi STWiORB, 

3. Świadectwa pochodzenia materiałów z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz państw objętych 
umową w sprawie zamówień rządowych (GPA - Government Procurement Agreement), 

 Dopuszcza się jednostkowe zastosowanie w obiekcie budowlanym wyrobów budowlanych 
wykonanych według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub 
z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu 
budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiORB, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę  inspektorowi nadzoru.  Jakiekolwiek materiały,  które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 

1.6.7 Próby Końcowe i przejęcie robót 
 

Wykonanie prób oraz przedstawienie inspektorowi nadzoru przez Wykonawcę wyników prób jest 
elementem koniecznym Przejęcia Robót. 
 
Dokonywanie prób 

Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną, sprzęt, 
paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz wykwalifikowany i doświadczony 
personel do przeprowadzenia wszelkich niezbędnych prób. Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej 
obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być uwzględnione w cenie umownej. 
  
Próby Końcowe 

Pozytywne wyniki Prób Końcowych prowadzonych zgodnie z wymaganiami STWiORB są warunkiem 
koniecznym Przejęcia Robót przez Zamawiającego. 

1.6.8  Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie prowadzenia robót budowlanych. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 108, poz. 953) spoczywa na 
Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót 
budowlanych, 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, w porządku 
chronologicznym. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru. 

1.7 Obmiar Robót 
 

Zadanie realizowane w ramach niniejszej STWiOR nie jest prowadzane wg zasad obmiaru. Żadna z 
części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub zrobionej pracy, więc STWiOR nie 
zawiera postanowień dotyczących obmiaru. 

1.8 Przejęcie Robót 

1.8.1 Część ogólna 
 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami umownymi, w tym zgodności z 
warunkami wykonania i odbioru robót. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy przedkładając inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór  jest   potwierdzeniem   wykonania   robót   zgodnie   z   postanowieniami   umowy   oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

1.8.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
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wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 
dokonuje inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia inspektor winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru. Odbioru dokonuje 
inspektor nadzoru w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z STWiORB, 
dokumentacją projektową i innymi uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca robót nie może kontynuować 
robót bez odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru. Żaden odbiór przed 
odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań określonych umową. 

1.8.3 Warunki Przejęcia Robót 
 

Przejęcie robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 
1) Procedura przejęcia (odbioru) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu. 
2) Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru (przejęcia) będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem inspektora nadzoru. 
4) Inspektor nadzoru zatwierdzi końcowy protokół odbioru  stwierdzający zakończenie robót po 
zweryfikowaniu odbioru (przejęcia). 
5) Inspektor nadzoru w trakcie odbioru (przejęcia) Robót dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z dokumentacją projektową i STWiORB. 

1.8.4 Dokumenty Przejęcia Robót 
 

Przed przejęciem (odbiorem) Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
dokumentację projektową podstawową (wraz z ewentualnymi uzyskanymi uzgodnieniami   i  
pozwoleniami)  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową jeśli  została sporządzona, specyfikacje 
warunków wykonania (jeżeli ewentualnie zostały uzupełnione lub zamienne), dokumenty zainstalowanego 
wyposażenia, dziennik budowy (oryginał), wyniki  pomiarów kontrolnych,  prób szczelności  oraz  badań  i  
oznaczeń  laboratoryjnych, zgodnie z warunkami wykonania, certyfikaty   na   znak   bezpieczeństwa,   
deklaracje   zgodności   lub   certyfikaty   zgodności wbudowanych materiałów, rysunki   (dokumentacje)   
na  wykonanie   robót  towarzyszących   (np.   na   przełożenie   linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 
oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, instrukcje eksploatacyjne, protokoły z odbioru przewodów. 

1.8.5 Protokół odbioru końcowego 
 

Inspektor nadzoru wystawi protokół odbioru końcowego, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę 
następujących warunków: 
a) ukończenie robót i zakończenie Prób Końcowych  
b) zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszą STWiORB 
c) dostarczenie   całości   dokumentacji żądanej   w   umowie przed wystawieniem protokołu odbioru 
końcowego 

1.8.6 Protokół odbioru po upływie okresu gwarancji i rękojmi 
 

Wystawienie protokołu odbioru po upływie okresu gwarancji i rękojmi jest możliwe po zakończeniu 
procedury odbioru polegającej na ocenie wykonanych  Robót związanych z usunięciem wad, jakie się 
pojawiły w okresie gwarancyjnym. 

Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza inspektor nadzoru, wystawiając protokół odbioru po 
upływie okresu gwarancji i rękojmi w ciągu  28  dni  od  daty  upływu  okresu gwarancji i rękojmi  lub  
później, jeśli Wykonawca nie dostarczy wszelkich niezbędnych dokumentów potwierdzających ukończenie 
robót, dokonania ich prób i usunięcia wad. 
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1.9 Rozliczenie Robót 

1.9.1  Ustalenia ogólne 
 

Rozliczenie robót następuje zgodnie z zasadami zamieszczonymi w umowie zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą.   

1.9.2 Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 

Wykonawca winien ująć koszt wykonania robót tymczasowych i prac towarzyszących w Cenie 
umownej. 

1.9.3 Podstawa płatności 
 

 Podstawa płatności został a określona w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.. 

1.10 Dokumenty odniesienia 

 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz.414 z późniejszymi zmianami) 
2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr43, 
poz.430) 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 
(DzU. Nr 63/00 poz. 735) 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 0/12 poz. 462) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14.poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
7. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r (Dz. U. Nr 80/2003 

z późniejszymi zmianami) 
8. Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 115/2001 z późniejszymi zmianami) 
9. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62/2001 z późniejszymi 

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

ścieków (Dz. U. Nr 72/01 póz. 747) 
11. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 nr 0 poz. 21 z późniejszymi zmianami) 
12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) 
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 

oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 Nr 249 poz. 2497) 
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 
198 poz. 2041) 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie 
odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony 
akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i 
utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz.U. 2008 nr 153 poz. 955) 

16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844) 

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

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000 nr 40 poz. 470) 

19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie 
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bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników 
gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz.U. 2004 nr 7 poz. 59)     

20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. Nr 96/93 poz. 438) 

21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437) 

22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579) 

23. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800). 

24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania 
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., nr 140, poz. 1481) 

25. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. 
w sprawie znaków i sygnałów drogowych - (Dz.U. nr 170, poz. 1393), 

26. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie warunków zarządzania 
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. nr 177, poz 1729), 

27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczenia na drogach (Dz.U.Nr 220, poz.2181). 

Szczegółowe przepisy, Polskie Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczególnych 
rodzajów robót podane są w każdych szczegółowych warunków wykonania i odbioru robót. 
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2 WYMAGANIA W STOSUNKU DO ROBÓT ZIEMNYCH 
 
2.1 Cechy robót ziemnych 
 

Roboty ziemne wykonywane w ramach umowy związane będą z układaniem rurociągów i polegać będą 
na: 

- wykonaniem wykopów pod przewody, 
- przygotowaniem podłoża pod rurociąg, 
- wykonaniem obsypki, 
- wykonaniem zasypki wykopu, 
- wykonaniem odwodnienia wykopów. 

 
2.2 Warunki wykonania i odbioru robót ziemnych 

2.2.1 Część ogólna 

2.2.1.1 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych dla 

zadania: „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla dz. 740/1 w Kamieńcu 
Wrocławskim” 

2.2.1.2 Zakres stosowania 
Warunki wykonania i odbioru robót ziemnych należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do Robót 

opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz 
dokumentacji projektowej. 

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią Dokumentów umownych, należy traktować w 
odniesieniu do wykonania robót wymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych oraz dokumentacji projektowej. 

2.2.1.3 Zakres Robót objętych umową 
Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje: 

- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczęciem wykopów, 
- likwidację zieleni, 
- wykopy w gruncie kat. I - IV, 
- zasypywanie wykopów gruntem z wykopów z zagęszczaniem warstwami, 
- zasypywanie wykopów z wymianą gruntu z zagęszczaniem warstwami, 
- wykonanie obsypki rurociągu z zagęszczeniem warstwami, 
- wywóz i utylizację nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu, 
- plantowanie terenu po zakończeniu prac, 
- humusowanie terenu. 

2.2.1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami, STWiORB i postanowieniami umownymi oraz 

definicjami podanymi w STWiORB „Wymagania Ogólne" pkt. 1.1.24, ponadto: 
budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego 
spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 
podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 
zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 
ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub wykonania 
zasypów lub wywieziona na składowisko i utylizacja 
wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych, 
nasypy - użytkowe budowle ziemne, wznoszone wzwyż od poziomy terenu, 
wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
bagno - grunt organiczny nasycony wodą o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i długotrwałym 
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osiadaniem pod obciążeniem. 
grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują 
zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie 
Re ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub 
hydraulicznych do odspojenia. 
grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty. 
odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 
użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 
utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadów (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu) 
składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi roślinnej z 
wykopów, pozyskania i koszt utrzymania obciąża wykonawcę, 
plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości i 
zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m 
kategoria gruntu - podział gruntów na kategorie oraz ich charakterystykę określa norma BN- 72/8932-01 
wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu określona wg wzoru: 

ds

d
sI ρ

ρ=
 

gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-

77/8931-12, (Mg/m3), 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy 

wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do 
oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

Pd -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
Pds -  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy 

wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, 
Wskaźnik ró żnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona 

wg wzoru: 

10

60

d
d

U =
 

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru:  

1

2
0 E

E
I =

 
gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu 
badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4], 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu 
badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4]. 

2.2.2 Materiały 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.2 STWiORB. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy 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.  

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione 
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poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem 
inspektora nadzoru. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 
objętości robót ziemnych, zostały za zgodą inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren 
budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych umową, Wykonawca 
jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
odkład. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszych Wymagań Zamawiającego 
są: 

- grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie rurociągów, 
fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu, 

- grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót na obsypanie rurociągów, 
fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu, 

- grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na ewentualną wymianę gruntu 
oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypkę, zasypkę i nasypy), 

- ziemia urodzajna. 
 
Tablica: Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 

Grupy gruntów 

Lp. 
Wyszczególnienie 

właściwości 
Jednostki 

niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  - rumosz niegliniasty 

-żwir 
- pospółka 

-piasek gruby 
-piasek średni 

-piasek drobny 
-żużel nierozpadowy 

- piasek pylasty 

- zwietrzelina gliniasta 
- rumosz gliniasty 

-żwir gliniasty 
-pospółka gliniasta 

mało wysadzinowe 

- glina piaszczysta zwie-zła, 
glina zwięzła, glina pylasta 

zwięzła 
- ił, ił piaszczysty, ił pyla-sty 

bardzo wysadzinowe 
- piasek gliniasty 

- pył, pył piaszczysty 
- glina piaszczysta, glina, 

glina 

pylasta 

2 Zawartość cząstek 

< 0,075 mm 
<0,02 mm 

%  

<15 
<3 

 

od 15 do 30 
od 3 do 10 

 

>30 
>10 

3 Kapilarność bierna 

Hkb 

m <1,0 >1.0 >1,0 

4 Wskaźnik 
piaskowy WP 

 >35 od 25 do 35 <25 

 
Tablica: Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205:1998. 
 

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzeżeniami Treść zastrzeżenia 

1. Rozdrobnione grunty skaliste 

miękkie 

- gdy pory w gruncie skalistym będą 

wypełnione gruntem lub materiałem 
drobnoziarnistym 

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste 

3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, 
pyły piaszczyste i pyły 

- gdy będą wbudowane w miejsca suche lub 

zabezpieczone od wód gruntowych i 
powierzchniowych 

4. Piaski próchniczne, z wyjątkiem 

pylastych piasków próchnicznych 

- do nasypów nie wyższych niż 3 m, 

zabezpieczonych przed zawilgoceniem 

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny 

pylaste oraz inne o WL < 35% 

-w miejscach suchych lub przejściowo 

zawilgoconych 

Na dolne 

warstwy 
nasypów 

poniżej strefy 
przemarzania 

 

1. Rozdrobnione grunty 

skaliste twarde oraz grunty 
kamieniste, zwietrzelinowe, 

rumosze i otoczaki 
2. Żwiry i pospółki, również 

gliniaste 

3. Piaski grubo, średnio i 
drobnoziarniste, naturalne i 

łamane 
4. Piaski gliniaste z 

domieszką frakcji żwirowo- 
kamienistej (morenowe) o 

wskaźniku różnoziarnistości 
U>15 

5. Żużle wielkopiecowe i inne 

6. Gliny piaszczyste zwięzłe, gliny 

zwięzłe i gliny pylaste zwięzłe oraz 
inne grunty o granicy płynności WL 

od 35 do 60% 

- do nasypów nie wyższych niż 3 m: 

zabezpieczonych przed zawilgoceniem lub 
po ulepszeniu spoiwami 
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Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzeżeniami Treść zastrzeżenia 

7. Wysiewki kamienne gliniaste o 
zawartości frakcji iłowej ponad 2% 

- gdy zwierciadło wody gruntowej znajduje 
się na głębokości większej od kapilarności 

biernej gruntu podłoża 

8. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne z nowego studzenia 

(do 5 lat) 

- o ograniczonej podatności na rozpad -
łączne straty masy do 5% 

9. Iłołupki przywęgłowe 
nieprzepalone 

- gdy wolne przestrzenie zostaną 
wypełnione materiałem drobnoziarnistym 

10. Popioły lotne i mieszaniny 
popiołowo-żużlowe 

- gdy zalegają w miejscach suchych lub są 
izolowane od wody 

1. Żwiry i pospółki gliniaste 

2. Piaski pylaste i gliniaste 
3. Pyły piaszczyste i pyły 

4. Gliny o granicy płynności 
mniejszej niż 35% 

5. Mieszaniny popiołowo-żużlowe 
z węgla kamiennego 

6. Wysiewki kamienne gliniaste o 
zawartości frakcji iłowej >2% 

- pod warunkiem ulepszenia tych gruntów 

spoiwami, takimi jak: cement, wapno, 
aktywne popioły itp. 

7. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne 

- drobnoziarniste i nierozpadowe: straty 
masy do 1% 

Na górne 

warstwy 
nasypów w 

strefie 
przemarzania 

1. Żwiry i pospółki 

2. Piaski grubo i średnio- 
ziarniste 

3. Iłołupki przywęgłowe 
przepalone zawierające 

mniej niż 15%ziarn 
mniejszych od 0,075 mm 

4. Wysiewki kamienne o 
uziarnieniu odpowiadającym 

pospółkom lub żwirom 

8. Piaski drobnoziarniste - o wskaźniku nośności wnoś^10 

W wykopach i 
miejscach 

zerowych do 

głębokości 
przemarzania 

Grunty niewysadzinowe Grunty wątpliwe i wysadzinowe - gdy są ulepszane spoiwami (cementem, 
wapnem, aktywnymi popiołami itp.) 

 

2.2.3 Sprzęt 
 
Ogólne warunki dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.3 STWiORB. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

- koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym, 
- piły mechaniczne, 
- spycharki, 
- ładowarki, 
- zagęszczarki wibracyjne, 
- zestaw do ew. odwadniania wykopów. 

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru rodzaj sprzętu przewidywanego do użycia. 

2.2.4 Środki transportu 
 
Ogólne warunki dotyczące środków transportu podano w punkcie 1.4 STWiORB. 

Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzętu 
budowlanego i urządzeń, należy wykorzystywać samochody skrzyniowe i samowyładowcze. 

2.2.5 Wykonanie Robót 

2.2.5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne warunki wykonania i odbioru robót podano w punkcie 1.5 STWiORB. 

2.2.5.2 Przygotowanie do robót ziemnych 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy: 

- zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i 
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wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań 
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych,  

- wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie 
położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów 
poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, 
szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich 
przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się 
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator, jak i prostymi 
przyrządami -węgielnicą, poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp., 

- przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wykonanie robót 
rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i 
odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie 
przejazdów i dróg dojazdowych, 

- przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów. 
 
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. 

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
przekraczać +/–5cm. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale inspektora nadzoru) 
sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg projektu. 

2.2.5.3 Prace geodezyjne 
Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między innymi: 

- wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej 
osnowy realizacyjnej, 

- wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych, takich 
jak osie, obrysy, krawędzie, 

- wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości 
reperów wysokościowych, 

- wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych spadków, osiadania itp., 
- wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i 

elementów zakończonych. 
Po zakończeniu budowy Wykonawca sporządza powykonawczą Dokumentację Geodezyjną 

obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych 
dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem 
technicznym należy przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez 
właściwe urzędy. 

2.2.5.4 Zdjęcie warstwy humusu 
Zdjęcie warstwy humusu wykonać należy mechanicznie lub ręcznie. Humus przeznaczony do zdjęcia 

należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować koparką na środki transportu (bez 
zanieczyszczeń). 

Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem 
ładunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiającym. Humus należy składować w hałdach nie 
wyższych niż 2 m.  

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z  Dokumentacją Projektową w zakresie: 
- powierzchni zdjęcia humusu, 
- grubości zdjętej warstwy humusu, 
- prawidłowości spryzmowania humusu. 

 
Ziemia naturalna powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót. 

2.2.5.5 Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód 
Odwodnienie robocze obejmuje: 
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- wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) o 
przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód 
opadowych,  

- nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0,1 do 1,0 % 
zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),  

- zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji do odwodnienia 
wgłębnego wykopów. 

- dla potrzeb odwodnienia proponuje się przyjmować współczynniki filtracji: 
o piaski drobne:   do 2,0 m/d, 
o piaski średnie i grube:  7,7 do 10,0 m/d, 
o pospółki i żwiry:  18,0 do 25,0 m/d. 

 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 

dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien (o ile wymagają tego warunki terenowe) wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, 
aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 
wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną 
nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych 
gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze 
strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do 
istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z 
odpowiednimi instytucjami. 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie 
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów 
spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ 
kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań 
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, 
odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe 
należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

2.2.5.6 Odspojenie i odkład urobku 
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do 

mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie z 
ustaleniami Dokumentacji Projektowej. 

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 
m od krawędzi klina odłamu. 

2.2.5.7 Odspojenie gruntów skalistych 
Dopuszcza się jedynie odspajanie mechaniczne gruntów skalistych.  

Odspajanie mechaniczne gruntów skalistych można przeprowadzać: 
a) młotami mechanicznymi, które zagłębia się w grunt w celu rozsadzenia go, 
b) zrywarkami, które rozluźniają grunt po przejeździe z zagłębionymi w grunt zębami. Przy odspajaniu 

mechanicznym należy przestrzegać, aby: 
- głębokość rozluźnienia gruntu nie wykraczała poza poziom koryta drogowego, 
- nie odbywał się ruch maszyn i środków transportu po rozluźnionym gruncie, 
- rozdrobnienie gruntu umożliwiało użycie środków do załadowania lub przemieszczenia 

gruntu (koparek, ładowarek, zgarniarek, równiarek itp.). 

2.2.5.8 Wykonanie robót ziemnych pod rurociągi 
Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. 

Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania. 
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2.2.5.9 Wykopy 
Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 - 0,2 m mniejszej od 

projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem przewodu  
rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być 
dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych 
ciągów do wykopu, szerokości wykopu nie może być zmniejszona.  

Roboty ziemne należy wykonywać częściowo mechanicznie a częściowo ręcznie wykopem otwartym. 
Sposób umocnienia ścian wykopu (umocnienie pełne, ażurowe, deskowanie płytowe, deskowanie 
wypraskami stalowymi) należy dostosować do lokalnych warunków prowadzenia prac ziemnych (rodzaj 
gruntu, uzbrojenie terenu).  

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. 

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
przekraczać +/–5cm. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale inspektora nadzoru) 
sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg projektu. W przypadkach 
gdy warunki tego wymagają grunt w dnie wykopu należy zagęścić a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia 
zagęszczenia jest niemożliwe grunt należy wymienić. 

2.2.5.10 Odwodnienie wykopów 
W trakcie prowadzonych robót na poszczególnych odcinkach wykopów zawodnionych musi być bez 

przerwy prowadzone pompowanie wody do istniejącej kanalizacji deszczowej lub rowów. Przewiduje się 
zastosowanie następujących schematów dla odcinków wymagających odwodnienia: 

- odwodnienie wykopów pod kanały w gruncie z piasków drobnych i średnich 
zawodnionych ze zwierciadła wody 1,0 m ppt. - odwodnienie za pomocą igłofiltrów 

- odwodnienie wykopów pod kanały w gruncie przepuszczalnym, w którym zwierciadło 
wody pozwala na odwodnienie bezpośrednie - poprzez bezpośrednie pompowanie z 
wykopu pompą wirową zatapialną, 

2.2.5.11 Podłoże 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o 

wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-66/B-02480, dający się wyprofilować wg kształtu spodu 
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu). Grubości warstwy 
zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2 m. Odchylenia 
grubości warstwy nie powinno przekraczać +1-3 cm. Zdjęcie tej warstwy powinny być wykonane 
bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 

Jeżeli badania gruntów i dane o obciążeniach rur wykazują, że nośność podłoża jest niewystarczająca, 
dno wykopu pod rurociąg musi być wzmocnione. Warstwa wyrównawcza, na którą jest położona rura nie 
jest uważana za wzmocnienie. 

Wzmocnienie wykopu może być zrealizowane przez wykonanie ławy żwirowej z odpowiedniego żwiru 
o wysokości 0,20 m (po zagęszczeniu). Takie wzmocnienie musi zostać wykonane również w sytuacji, gdy 
wykop został wykonany za głęboko. 

2.2.5.12 Obsypka 
Rurociągi posadowione będą na zagęszczonej DPR90 (95% wg metody Proctora) podsypce piaskowej 

(lub rodzimych piaskach budujących dno wykopu - na odcinkach, gdzie to ma miejsce). Obsyp boczny  
będzie zagęszczony do DPR>=95. 

Obsypkę rurociągu należy wykonać tak, by zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich 
stron, obciążenia mogły być przekazywane równomiernie i nie występowały szkodliwe obciążenia 
miejscowe. Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne zagęszczenie po obu stronach przewodu. 

Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego 
posadowienia. Obsypka przewodu musi być prowadzona, aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 
30 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał służący do wykonania wypełnienia musi 
spełniać te same warunki co materiał do wykonania podłoża. Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, 
żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. 
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Zagęszczenie może być wykonane mechanicznie dzięki własnemu ciężarowi sprzętu i sile 
uderzeniowej, która jest stosowana w większości przypadków. Wskazany jest sprzęt zagęszczający, który 
może pracować w tym samym czasie po obu stronach przewodu Zagęszczenie jest łatwiejsze, jeśli 
zawartość wody w materiale wypełniającym jest bliska optimum. Zagęszczanie żwiru może być wykonane 
z wodą, jeśli podłoże może przewodzić wodę lub jeśli jest możliwe w jakiś inny sposób np. przez drenaż 
zapewniający efektywne odwodnienie obsypki. Dla spoistego materiału metoda zagęszczania powinna być 
wybrana według rzeczywistych własności zasypki. We wszystkich przypadkach ważne jest unikanie 
pustych przestrzeni pod rurą Pierwsza warstwa aż do osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, tak by 
uniknąć uniesienia się rury. 

2.2.5.13 Zasypka i zagęszczanie 
Materiał zasypu powinien być mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty, bez grud i kamieni i musi 

spełniać wymagania normy PN-86/B-02480. Wypełnienie może być wykonane za pomocą gruntu 
rodzimego zgodnie z Dokumentacją Projektową i jeśli maksymalna wielkości cząstek nie przekracza 20 
mm. Przydatność gruntu rodzimego do zasypywania wykopów potwierdzi inspektor nadzoru.  

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i   oczyścić z zanieczyszczeń 
pozostałych po montażu przewodu. Sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. 

Wysokość podsypki powinna wynosić minimum 15 cm. Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o 
wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne, wysokość podsypki powinna wzrosnąć o 5 cm. Grubość 
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5 
m. 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien 
posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według normalnej metody 
Proctora. 
Zaleca się aby: 

- dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność 
gruntu była w granicach Wn = Wopt ± 2 %, 

- dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn>0,7Wopt, przy czym górna granica 
wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających, 

- dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać 
możliwie dużą ilością wody. 

Zasypka powinna być wznoszona równomiernie, a różnica po obu stronach przewodu nie powinna być 
większa niż 15 cm. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze 
szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. 

Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie należy 
wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypkę wykopu powyżej 
warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. 

Dopuszcza się stosowanie tylko lekkiego sprzętu aby nie uszkodzić studzienek. Aby uniknąć osiadania 
gruntu pod drogami zasypkę należy zagęścić do 100% zmodyfikowanej wartości Proctora (grunt o 
wskaźniku Wp>55). 

Roboty wykonywane w okresie zimowym należy prowadzić wyłącznie w okresach ociepleń przy 
dodatnich temperaturach.  

2.2.5.14 Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej 
Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodą stanowi 

wstępną fazę robót należy go wykonać do głębokości około 50 cm mniejszej niż w projekcie. Dokończenie 
wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na sucho przy obniżonym zwierciadle 
wody gruntowej. 

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3 -0,6 m 
(w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet ręcznie i pod 
nadzorem geologiczno-inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących się 
lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót 
fundamentowych. 

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają grunt w skarpach i w dnie wykopu 
należy zagęścić a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemożliwe grunt należy 
wymienić. 
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2.2.5.15 Umocnienie wykopów 
Pale szalunkowe i wypraski 
Umocnienie wykopów obejmuje: 

- Doniesienie materiałów i przygotowanie elementów obudowy z przycięciem materiałów do 
potrzebnych wymiarów. 

- Wyrównanie ścian wykopu. 
- Obudowa ścian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami. 
- Przykrycie wykopu balami. 
- Rozbiórka szalowania i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu. 
- Odniesienie materiałów z rozbiórki, posegregowanie i oczyszczenie. 

 
Ścianki szczelne 

Roboty należy realizować zgodnie z wytycznymi WTWO-H-4 (Zarządzanie nr 42 Prezesa CUGW z 
19.12.1966r.), 

 
Zasady wykonywania ścianek szczelnych: 

- Brusy do wbijania należy łączyć w pary. Zamki brusów powinny być dokładnie oczyszczane i 
posmarowane towotem lub innym tłuszczem mineralnym. 

- Sztukowanie elementów jest dopuszczalne spawami czołowymi tak rozmieszczonymi, aby 
spawy sąsiednich brusów były przesunięte w stosunku do siebie, co najmniej o dwie szerokości 
brusa. Nakładki powinny być stosowane, gdy istnieje obawa pękania spawu czołowego przy 
wbijaniu. 

- Elementy kierujące, służące do umocowania kleszczy dla ścian, powinny być wykonane w 
postaci pali o średnicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach ścianach w odstępach nie 
mniejszych od 20 m. 

- Kleszcze należy zakładać w dwu poziomach o różnicy rzędnych, co najmniej 3,0 dla ścian o 
wysokości ponad 10 m lub w jednym poziomie dla ścian niższych. Kleszcze założone na pale 
kierujące powinny być ściągnięte śrubami o średnicy 20 - 25 mm i rozparte podkładami 
drewnianymi. 

- Elementy powinny być ustawione dokładnie pionowo, a zamki powinny tworzyć linię 
pokrywającą się z osią ścian lub być równoległą do niej. 

- Elementy ściany powinny być wbijane na całej długości ustawionej ściany stopniowo w kilku 
nawrotach kafara posuwającego się po torze ułożonym wzdłuż ściany. Wbijanie wykonuje się 
elementami złożonymi z dwu brusów. Dopuszcza się kolejne wbijanie elementów na żądane 
głębokości. W celu zabezpieczenia zamków przed zapełnieniem gruntem należy stosować na 
dolnym końcu zamka sworznie metalowe lub korki drewniane. Górny koniec brusów powinien 
być chroniony głowicą ochronną. 

- Przy napotkaniu przeszkód (pnie, kamienie, itp.) należy zastosować środki dla ich pokonania 
lub wprowadzić zmiany w wykonaniu ściany w stosunku do projektu. 

- Odchylenia brusa od pionu w płaszczyźnie i z płaszczyzny ściany nie ogranicza się pod 
warunkiem stosowania niezbędnej liczby brusów klinowych i niewystąpienia rozerwania 
zamków. 

- Środki naprawy miejscowych nieszczelności ścian. Konieczność stosowania środków naprawy 
źle wbitych ścian musi być stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad oraz 
ewentualną potrzebę wykonania projektu naprawy ścianki szczelnej, udzielając wskazówek 
projektantowi, co do sposobu naprawy budowli. 

- Dokumentacja wykonanych robót: dzienny raport wbijania pali i brusów, stanowiący podstawę 
do prowadzenia książki obmiarów, powinien zawierać co najmniej niżej wymienione dane: 

• data, 
• odcinek ściany, 
• numery pali i brusów, kleszcze (pojedyncze, podwójne), 
• odchylenie, deformacja, ucięcia, 
• położenie końcowe dolnej krawędzi elementu, 
• napotkane przeszkody (rodzaj, głębokość, sposób przejścia lub wstrzymanie 

wbijania). 
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2.2.5.16 Nadmiar urobku 
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) nadmiar urobku 

powinien być utylizowany. Miejsce i technologię utylizacji gruntu wskazuje Wykonawca w uzgodnieniu z 
inspektorem nadzoru. Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca. 

2.2.5.17 Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 
W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych 

(kurzawka, źródło) należy: 
- wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne 

ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem 
ludzi, 

- zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 
gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub 
drobnego żwiru), 

- zawiadomić inspektora nadzoru, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki 
zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

 
2.2.5.18 Humusowanie 

W miejscach wykonania trawników należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej. W miarę możliwości 
należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego robót i złożoną na odkładzie. W 
przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. Koszty zakupu humusu ponosi Wykonawca.  

Przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, zawartość 
mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne 
bronowanie (przegrabienie) krzyżowe. 

2.2.6 Kontrola jakości robót 

2.2.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne warunki dotyczące kontroli jakości robót podano w punkcie 1.6 STWiORB. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inspektor nadzoru jest 
uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót. 

2.2.6.2 Szczegółowe zasady kontroli jakości robót ziemnych 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 

niniejszych STWiORB oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a częstotliwość ich 
wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 
wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje inspektorowi 
nadzoru. Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań. 
Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy 
wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych STWiORB oraz instrukcjami zawartymi w Normach. 

Sprawdzenie jakości robót związanych z usunięciem zieleni polega na wizualnej ocenie kompletności 
usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Po wykonaniu wykopów należy 
sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy 
dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w niniejszej STWiORB lub odpowiednich 
normach.  

Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem 
rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych 
niż -3 cm lub +1 cm. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny z założonym 
dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika 
zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia l0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998. 

Wszystkie materiały niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały niespełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
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inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które 
wykazują większe odchylenia cech od określonych w niniejszej STWiORB powinny być ponownie 
wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.  

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i niniejszej STWiORB. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) sposób odspajania gruntów niepogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie. 
f) bezpieczeństwo prowadzenia prac strzałowych w przypadku gruntów skalistych. 

 
Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej STWiORB oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli należy zwrócić 
szczególną uwagę na sprawdzenie: 

- zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej, 
- zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 
- odwodnienia, 
- zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 

2.2.7 Obmiar Robót 
 
Zasady dotyczące obmiaru robót podano w punkcie 1.7 STWiORB. 

2.2.8 Przejęcie Robót 

2.2.8.1 Warunki ogólne 
Ogólne warunki dotyczące przejęcia robót podano w punkcie 1.8 STWiORB. 

2.2.8.2 Warunki szczegółowe 
Roboty ziemne będą podlegały odbiorowi technicznemu obejmującemu: 

- Zbadanie podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku 
naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z 
inspektorem nadzoru. 

- Zbadanie podłoża wżenionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z 
dokumentacją. 

- Zbadanie materiału użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobno i 
średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał powinien być zagęszczony.  

- Sprawdzenie wykonania zasypki. 

2.2.9 Rozliczenie robót 
 

Zasady rozliczenia robót podano w punkcie 1.9 STWiORB. 

2.2.10 Dokumenty Odniesienia 
 

1. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
2. PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania 
3. PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
4. PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe. 
5. PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
6. PN-B-06050: 1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
7. PN-EN-298-I: 1999 - Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenażowej i 

kanalizacyjnej. Wymagania. 
8. PN-91/B-06716 - Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
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9. PN-B-11111: 1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanki. 

10. PN-B-11113: 1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
11. PN-EN-932-1:1999 - Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 
12. PN-S-02205: 1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
13. PN-B-0248 - Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. Roboty ziemne, Warunki 

Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych)  wydanie MOŚZNiL z 
1994r. 

Normy pomocnicze: 
 
14. BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
15. BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą. 
16. BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) 

lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawo. 
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3 WYMAGANIA W STOSUNKU DO SIECI KANALIZACJI SANITAR NEJ 
 
3.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlanych 

 
Sieć kanalizacyjna sanitarnej powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz 

odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać: 
1. ciągły odbiór ścieków sanitarnych  z terenu określonego w dokumentacji projektowej, w sposób nie 

powodujący obciążeń nieakceptowalnych dla środowiska naturalnego, 
2. niezawodność odbioru ścieków sanitarnych. 
 
3.2 Warunki wykonania i odbioru robót montażowych sieci kanalizacyjnej 

3.2.1 Część ogólna 

3.2.1.1 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru kanalizacji sanitarnej 

dla zadania: „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla dz. 740/1 w Kamieńcu 
Wrocławskim”. 

3.2.1.2 Zakres stosowania 
Warunki wykonania i odbioru robót montażowych sieci kanalizacyjnej sanitarnej należy odczytywać i 

rozumieć w odniesieniu do Robót opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych oraz dokumentacji projektowej. 

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią Dokumentów umownych, należy traktować w 
odniesieniu do wykonania robót wymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych oraz dokumentacji projektowej. 

3.2.1.3 Zakres Robót objętych umową 
Zakres prac realizowanych w ramach wykonania sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje: roboty instalacyjne i 

montażowe kanalizacji sanitarnej. 

3.2.1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami, STWiORB i postanowieniami umownymi oraz 

definicjami podanymi w STWiORB „Wymagania Ogólne" pkt. 1.1.24, ponadto: 
Blok oporowy - element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się w poziomie i w pionie na 
skutek ciśnienia ścieków. 
Instalacja kanalizacyjna - będące w posiadaniu Usługobiorcy przewody wraz z uzbrojeniem i 
urządzeniami, służące do wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, w tym sieci osiedlowe, 
przemysłowe, zakładowe. 
Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile 
ciężkości. 
Kanalizacja ciśnieniowa - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje wskutek ciśnienia 
wytworzonego przez pompy.  Kanalizacja ciśnieniowa stosowana jest na terenach o rzadkim zaludnieniu 
lub zabudowie. Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane są grawitacyjnie z budynku  do pierwszej studnie 
kanalizacyjnej włazowej, z której przez zespół pompowy przepompowywane są przewodami 
ciśnieniowymi do kanalizacji grawitacyjnej lub oczyszczalni ścieków. 
Przewód kanalizacyjny; kanał - rurociąg wraz z urządzeniami, którym w sposób grawitacyjny 
odprowadzane są ścieki. 
Komora kanalizacyjna - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanałów. 
Kineta - Koryto przepływowe w dnie studnie kanalizacyjnej. 
Kolektor (kanał zbiorczy) - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów 
bocznych. 
Obsypka - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający przewód 
kanalizacyjny. 
Osadnik - element żelbetowy z częścią osadnikową służącą do zatrzymywania osadów z odwadnianej jezdni 
Podłoże naturalne - podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
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Podłoże naturalne z podsypką - podłoże naturalne z gruntu twardego np skalistego, z podsypką z gruntu 
drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu na 
materiał z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi 
producenta tych rur. 
Podłoże wzmocnione - podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na wymianie 
gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 
Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 
Przewód kanalizacyjny - kanał - rurociąg wraz z urządzeniami, którym w sposób grawitacyjny 
odprowadzane są ścieki. 
Przewód tłoczny ciśnieniowy - przewód kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje w skutek 
ciśnienia wytworzonego przez pompy. 
Sieć boczna - odcinek przewodu kanalizacyjnego łączący instalację kanalizacyjną w nieruchomości 
odbiorcy z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku 
do granicy nieruchomości gruntowej. 
Punkt zbiorczy - urządzenie kanalizacyjne do którego doprowadzane są ścieki w ramach zlewni 
kanalizacyjnej np. oczyszczalnia, pompownia sieciowa. 
Przepompownia ścieków - przepompownie ścieków stosowane są w systemach kanalizacji grawitacyjnej,  
gdy  obszar objęty tą kanalizacją może  być skanalizowany jedynie  poprzez zastosowanie jednej  lub  kilku  
przepompowni  ścieków.   Przepompownie ścieków mogą być jednokomorowe lub z wydzielonymi 
zbiornikami czerpalnymi, oddzielonymi ścianami szczelnymi od pomieszczenia pomp. 
Rurociąg ciśnieniowy - rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu zyskanemu 
mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników, 
Powierzchnia zwilżona - wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych objętych 
badaniem szczelności 
Sieć kanalizacyjna - układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, 
znajdujących się poza budynkami od pierwszej studnie kanalizacyjnej licząc od strony budynku do 
oczyszczalni ścieków lub wylotów kanałów deszczowych albo burzowych do odbiorników. 
Sieć kanalizacyjna ogólnospławna - sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych, przemysłowych i opadowych. 
Sieć kanalizacyjna ściekowa - sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych i przemysłowych. 
Sieć kanalizacyjna deszczowa - sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych. 
Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa) - element uzbrojenia sieci 
kanalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących włazu, uzbrojenia. 
Studzienka ściekowa - studzienka służąca od odebrania wód opadowych bezpośrednio ze ścieku prefabrykowanego, 
wyposażona w kratę wpustową. 
Urządzenia kanalizacyjne - sieć kanalizacyjna sanitarna lub deszczowa oraz urządzenia służące do 
oczyszczania ścieków, wód opadowych i wyloty 
Wylot do rowu - element na końcu kanału odprowadzający wody deszczowe do rowu. 
Zasypka wstępna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 
Zasypka główna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki wstępnej i 
terenem. 

3.2.2 Materiały 

3.2.2.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.2 STWiORB. Wszystkie materiały 

przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami inspektora nadzoru. 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
źródła wytwarzania 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. Wykonawca zobowiązany 
jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, specyfikacji, instrukcji 
obsługi DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. Rury, kształtki i armatura winny posiadać 
aktualną aprobatę techniczną deklarację zgodności z aprobatą lub Polską Normą, atest higieniczny i inne 
niezbędne dokumenty zgodnie z przepisami szczegółowymi. 
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3.2.2.2 Wymagania dotyczące właściwości materiałów 
Wymagania dotyczące rur 

Należy stosować rury z PVC, łączone kielichowo z wykorzystaniem uszczelki. 
Parametry fizyko-mechaniczne jakie powinny spełniać rury PVC: 
- Klasa: S (8 kN/m2, SDR = 34); 
-  Medium: ścieki sanitarne 
-  Rury  kanalizacji  grawitacyjnej  z  PVC  ze  ścianką litą spełniające wymagania  PN-EN 1401:1999; 

 
Wymagania dotyczące studzienek 

Na sieci kanalizacyjnej należy stosować studzienki kanalizacyjne betonowe o średnicy 1000 mm oraz 
studzienki kanalizacyjne plastikowe o średnicy 425 mnm – zgodnie z dokumentacją projektową. 

Studzienki kanalizacyjne powinny spełniać wymagania normy PN-B-10729. 
Nie dopuszcza się stosowania na sieci kanalizacyjnej studni z kręgów betonowych łączonych na 

zaprawę cementową. 
Studzienki należy wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych łączonych na uszczelki 

gumowe, zapewniające całkowitą szczelność, wykonane z betonu o odpowiedniej wytrzymałości klasy 
min. C30/37, wodoszczelnego (min. W8) i o nasiąkliwości poniżej 4%, z zamontowanymi fabrycznie 
przejściami szczelnymi. 

Zwieńczenie studni zgodnie z normą PN-EN/124:2000 włazem z żeliwa sferoidalnego,  kołnierzowym 
Ø600 z wypełnieniem betonowym dwu- lub czterootworowe. Należy stosować włazy szczelne (z 
fabrycznie montowaną uszczelką). Należy zastosować włazy klasy D 400 kN ( z licowane z poziomem 
terenu). 

Studzienki tworzyw sztucznych musza spełniać wymogi PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 476:2000, 
ponadto: 
− odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych studzienki zgodnie z ISO/TR10358, 
− odporność chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620. 

Studzienki rewizyjne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Właz studni należy obetonować  
betonem C8/10. 
 
Wymagania dotyczące rur ochronnych z PE 

Rura PE SDR 17  PN 10. Rury PE powinny być produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2. Rury 

powinny być produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakości (bez dodatków regranulatu). 

3.2.2.3 Wymagania dotyczące załadunku, rozładunku i transportu materiałów 
Załadunek i rozładunek 

Podnoszenie i ustawianie materiałów na środku transportowym oraz rozładunek powinny być 
wykonywane przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy przenoszonych 
elementów, łącznie z osprzętem transportowym (zawiesiem). 

Materiały transportowane przy użyciu żurawi lub suwnic powinny być podwieszone za pomocą 
specjalnych zawiesi zapewniających właściwe zawieszenie podczas transportu i równomierne rozłożenie sił 
na poszczególne cięgna. 

Do podnoszenia elementów należy użyć haków o odpowiednich wymiarach. Użycie nieodpowiednich 
haków może spowodować uszkodzenie przenoszonych elementów. 
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Materiału 
nie wolno zrzucać ze środków transportowych. 
 
Transport materiałów - wymagania ogólne 
Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być 

wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz przed 
możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. 

Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami 
producenta. 
Do przewożenia materiałów będą stosowane następujące zmechanizowane środki transportu: 

- samochody skrzyniowe, 
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- samochody samowyładowcze, 
- samochody dostawcze, 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 
odłamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Rozładowanie materiałów będzie dokonywane z 
zachowaniem środków ostrożności zapobiegających uszkodzeniu materiałów. Transport będzie taki jak 
określono lub inny, jeżeli zostanie zatwierdzony przez inspektora nadzoru. 
 
Wymagania szczególne dotyczące transportu elementów PVC i PE 
-  Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
- Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 

wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. 
 
Wymagania szczególne dotyczące transportu prefabrykatów 
- Zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania. 
- Przy  transporcie  prefabrykatów w  pozycji   poziomej   na  kołowym  środku  transportowym 

prefabrykaty powinny być układane na elastycznych przekładkach ułożonych w pionie. 
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu i 

składowania układane na przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych powierzchni i 
oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba 
prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i 
warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.  

Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportowych prefabrykaty 
powinny być układane na elastycznych podkładkach ułożonych w pionie pod uchwytami montażowymi.  
Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na podkładkach o 
przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni na podkładkach kształtu 
tej powierzchni. 

Składowanie transport i rozładunek betonowych elementów prefabrykowanych należy wykonywać 
zgodnie z zaleceniami dostawcy elementów. 

3.2.2.4 Wymagania dotyczące składowania 
Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, 

wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo - transportowe. 
Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych materiałów należy zachować trakty komunikacyjne 

dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów. 
Wszystkie materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem środków 

ostrożności. 
Podnoszenie, ustawianie i przestawianie materiałów na placu składowym powinny być wykonywane 

przy użyciu odpowiednich urządzeń zmechanizowanych (dźwig, wózek widłowy, itp.). 
Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, elementów, wiązek lub kręgów po podłożu. 

Składowanie urobku i materiałów jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odległości nie 
mniejszej niż 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu 
umocnionego oraz odkładany min. 1,0 m za klin odłamu gruntu jeśli ściany wykopu nie są umocnione lub 
odwożony bezpośrednio na składowisko. 
W klinie odłamu gruntu nie wolno składować materiałów. 
 
Składowanie wyrobów z tworzyw sztucznych 

Rury PVC i PE należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 
składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod 
przeładunku. 
Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości w taki sposób, aby 
ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. 

Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej 
drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie 
rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min 50 
mm o takiej wysokości, aby nigdy kielichy nie leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m. 

Kielichy rur PVC winny być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na 
kielichach warstwy niższej. Warstwy rur należy układać naprzemiennie. 
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Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 
(zagięcia, zagniecenia itp.). 

Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych ponieważ 
podatność na uszkodzenia  mechaniczne w temperaturach  ujemnych znacznie wzrasta. 

Rury dostarczone na plac budowy należy rozładować ze środków transportu z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur, z zachowaniem zaleceń producenta rur oraz z 
zachowaniem wymaganych odpowiednich przepisów w zakresie bezpieczeństwa. 
 
Składowanie prefabrykatów betonowych 

Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być 
składowany osobno. 

Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od 
podłoża minimum 15 cm. 

W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one być ustawione na 
podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeża prefabrykatu. 
Składowanie transport i rozładunek rur PVC i PE oraz elementów prefabrykowanych należy wykonywać 
zgodnie z zaleceniami dostawcy elementów. 

3.2.3 Sprzęt 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.3 STWiORB.  
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  

3.2.4 Środki transportu 
 

Ogólne warunki dotyczące środków transportu podano w punkcie 1.4 STWiORB. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z 
ustaleniami STWiORB. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń należy stosować: 
- samochód skrzyniowy lub 
- samochód dostawczy. 
 

3.2.5 Wykonanie Robót 

3.2.5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w punkcie 1.5 STWiORB. 

3.2.5.2 Ogólne zasady układania kanałów 
Rurociągi powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 
- zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym, 
- uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 
- niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.). 

Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków 
zabezpieczających ustala Polska Norma PN-92-B-10735. W przypadku konieczności ułożenia przewodów 
na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny być 
ocieplone. 

Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia podziemnego 
zgodnie dokumentacją projektową. 

3.2.5.3 Wykonanie wykopów 
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Wykopy, umocnienie ścian i podsypkę wykonać zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i Warunkami 
wykonaniami odbioru robót ziemnych, opisanymi w p. 2.2.5. Wymaga się ponadto określanego stopnia 
zagęszczenia gruntów po ułożeniu kanalizacji. 

3.2.5.4 Przygotowanie podłoża 
Oś projektowanego rurociągu powinien wytyczyć uprawniony geodeta. Oś rurociągu powinna zostać 

oznaczona w trwały i widoczny sposób, przez zainstalowanie łańcucha reperów roboczych. W terenie 
zabudowanym repery robocze w kształcie haków lub śrub powinny być montowane w ścianach budynków. 
Łańcuch znaków powinien zostać powiązany z państwową siecią reperów. 
Ponadto w zakres robót przygotowawczych wchodzą: 
− Rozebranie nawierzchni. 
− Usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót. 
− Wykonanie przekopów kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzędnych posadowienia i przebiegu 

istniejącego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich użytkowników, 
− Wyznaczyć w terenie miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu do strefy 

montażowej. 
Teren budowy ogrodzić i zabezpieczyć wg potrzeb dla ruchu pieszego i kołowego za pomocą znaków 

drogowych, oświetlenia, mostków przejściowych i przejazdowych. 
Rury z PVC można posadowić na wyrównanym podłożu, jeżeli występuje ono w gruntach 

piaszczystych, gliniastych lub żwirowych, nie zawierających cząstek o wymiarach powyżej 20 mm. Rur z 
PVC nie wolno układać na ławach betonowych ani zalewać betonem.  

Podłoże przygotować zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i Warunkami wykonania i odbioru robót 
ziemnych p. 2.2.5.2. 

 

3.2.5.5 Montaż rur 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu 

podłoża. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy 
sprawdzić ich stan techniczny (nie mogą mieć uszkodzeń) oraz zabezpieczyć je poprzez wprowadzenie do 
rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub 
przy użyciu sprzętu mechanicznego. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej 
swej długości. Nie wolno wyrównywać spadku i kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego 
twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 

Przed przystąpieniem do montażu każdego kolejnego złącza, każda ostatnia rura, do kielicha której 
przyłączamy nowy odcinek, powinna być zastabilizowana przez wykonanie obsypki wg zasad podanych 
poniżej. Łączenie rur należy wykonywać wg poniższego schematu postępowania: 
- Usunąć zaślepkę zabezpieczającą z kielicha ułożonej rury i bosego końca kolejnej rury 
- Nasmarować uszczelkę i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poślizgowym. 
- Łączone elementy ułożyć współosiowo. 
- Włożyć koniec bosy do kielicha. 
- Wcisnąć koniec bosy do kielicha aż do osiągnięcia oznaczenia. 
- Dla mniejszych średnic łączenie wykonuje się ręcznie, dla większych średnic można użyć stalowego 

pręta jako dźwigni, zabezpieczając koniec rury drewnianym klockiem lub użyć specjalnego 
oprzyrządowania. 

- Nigdy nie wolno używać łyżki koparki do bezpośredniego wciskania rury w kielich a jedynie jako 
punktu oparcia dla podnośnika śrubowego. 
Montaż należy prowadzić ze spadkami zgodnymi z dokumentacją pomiędzy studniami od rzędnej 

niższej do wyższej. 
Nie zaleca się montażu przewodów z PVC przy temperaturze otoczenia poniżej 0°C. W tych temperaturach 

bardzo trudne jest zachowanie wszystkich wymagań związanych z prawidłowym obsypaniem rur i 
zagęszczeniem gruntu. W niskich temperaturach należy zachować szczególną ostrożność przy transportowaniu 
rur z uwagi na zmniejszoną ciągliwość materiału (zwiększona podatność na pękanie). 
UWAGA!  

Jeżeli zachodzi konieczność, można rurę przyciąć na budowie. Cięcie należy wykonać prostopadle do osi 
rury, a następnie usunąć wióry i zukosować koniec rury pod kątem 30°. 
Montaż rur PVC należy wykonywać zgodnie z zaleceniami dostawcy elementów. 
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3.2.5.6 Montaż studzienek kanalizacyjnych 
Studzienki żelbetowe/betonowe 

Prefabrykowane elementy studni (z wyjątkiem pierścieni dystansowych) należy łączyć za pomocą 
uszczelek gumowych, stożkowych, wykonanych specjalnie do łączenia prefabrykatów, a ich konstrukcja 
umożliwiać powinna szybki, pewny i bezpieczny montaż przy użyciu niewielkiej siły potrzebnej do 
wykonania połączenia. Do montażu należy użyć smarów poślizgowych dostarczonych przez dostawcę 
studni. Smarem poślizgowym   należy   pokryć   zewnętrzną  powierzchnię   uszczelki   umieszczonej   na   
dolnym elemencie studni i wewnętrzną powierzchnię „zamka" górnego elementu studni nakładanego na 
uszczelkę. Połączenie   elementów   za   pomocą   uszczelek   musi   być   szczelne   i   odporne   na   skutki 
przemieszczeń bocznych. Do regulacji wysokości osadzenia włazu należy stosować pierścienie dystansowe. 
Studzienki kanalizacyjne muszą być wyposażone we właz kanalizacyjny. Należy stosować włazy 
kanalizacyjne okrągłe, o średnicy 600 mm. Klasa włazu powinna być dostosowana do przewidywanych 
obciążeń. 
 
Przejścia kanałów przez ściany studni kanalizacyjnych 

Przejście kanałów przez ściany studni wykonać należy się jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym 
infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. W ścianach studni powinny być fabrycznie osadzone 
króćce połączeniowe wykonane z rur o odpowiednich rozwiązaniach materiałowych. 
 
Izolacja studzienek kanalizacyjnych 

Studnie od zewnątrz zabezpieczyć należy środkami do izolacji przeciwwodnych zgodnie z zaleceniami 
producenta systemu studzienek, o ile jest wymagana. 
 
Kinety 

W przypadku zmiany średnicy kanału kineta powinna stanowić przejście z jednego przekroju w drugi. 
Złącza elementów studni z tworzyw sztucznych należy łączyć za pomocą uszczelek elastomerowych lub 
przez zgrzewanie, a złącza elementów studni z betonu należy łączyć za pomocą uszczelek elastomerowych 
lub innych zapewniających szczelność i stabilność. 

Tolerancja wykonania średnicy studni w stosunku  do zewnętrznej  powłoki  stykającej  się z uszczelką 
powinna wynosić 2 mm, a tolerancja gniazda uszczelki 1 mm. Studnie kaskadowe przy wysokości spadku 
do 2 m mogą być wykonane ze spadem w rurze pionowej, umieszczonej na zewnątrz studni. 

Studnie powinny posiadać fabrycznie wbudowane kielichowe króćce do podłączeń rur. W studniach 
należy zamontować i zaślepić króćce dla kanałów przewidzianych do wykonania w dalszym etapie. 

 
Studzienki PVC 

Studzienki rewizyjne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. W na terenach zielonych należy studnię 
obetonować 1,0 x 1,0 x 0,20 m betonem C8/10. 

Montaż studni PVC należy wykonywać zgodnie z zaleceniami dostawcy elementów. 

3.2.5.7 Obsypka kanałów 
Obsypkę kanałów wykonać zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i Warunkami wykonaniami 

odbioru robót ziemnych, opisanych w p. 2.2.5.13. 

3.2.5.8 Zasypka wykopu 
Zasypkę wykonać zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i Warunkami wykonaniami odbioru robót 

ziemnych, opisanych w p. 2.2.5.14. 

3.2.5.9 Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe 
Przejścia przewodu przez drogi, tory PKP i inne przeszkody należy wykonać wg uzgodnień wydanych 

przez ich właścicieli. Przewód może być umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób 
gwarantujący stabilność ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury osłonowej) położenie złącz. 

 Należy unikać umieszczania złącz w rurze osłonowej. Ale jeśli jest to konieczne z uwagi na długość 
przejścia, należy przed ułożeniem przewodu przeprowadzić próbę szczelności. Przy montażu rur 
osłonowych na rurociągach zamocować należy płozy ślizgowe (w rozstawie zgodnym z zaleceniami 
producenta systemu - w zależności od średnicy rurociągu), których rozstaw powinien uniemożliwiać 
powstawanie ugięć. Końcówki rur ochronnych uszczelnić pierścieniem gumowym uszczelniającym – 
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manszetą. 

3.2.5.10 Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 
W miejscu występowania skrzyżowań z innymi sieciami należy dokonać ręcznej odkrywki w celu 

dokładnego ich zlokalizowania. Prace te należy wykonać pod nadzorem służb technicznych użytkowników 
sieci. Wykonawstwo robót w obrębie skrzyżowań i zbliżeń należy prowadzić zgodnie z warunkami 
uzgodnień. 

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, krzyżujące się lub 
równoległe do wykopu powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejące wodociągi, kable, 
gazociągi podwieszać do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie 
prowadzenia robót. Po wykonaniu skrzyżowań przestrzeń pomiędzy kanałem a uzbrojeniem istniejącym 
wypełnić mieszanką żwirowo-piaskową.  

W przypadku skrzyżowania z rurociągami gazowymi należy stosować normę PN-91/M-34501. Ponadto 
należy stosować się do warunków zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 
2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2013 Nr 0 poz. 640). 

W przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi należy stosować normę PN-76/E-05125. 
W przypadkach koniecznych stosować na kablach dzielone rury osłonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m 
rury po obu stronach kabla.  

W przypadku skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnymi należy stosować normę ZN-96 TPSA-004. 

3.2.6 Kontrola jakości robót 

3.2.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w punkcie 1.6 STWiORB. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inspektor nadzoru jest 
uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej). 

3.2.6.2 Szczegółowe zasady kontroli robót 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWOR, WTWORTS, WTWiOSK oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 
dla materiałów i systemów technologicznych. 

3.2.6.3 Kontrola wykonania 
Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodności budowy z zatwierdzonym 

projektem. Sprawdzeniu podlega: 
- wytyczenie osi przewodu, 
- szerokość wykopu, 
- głębokość wykopu, 
- odwadnianie wykopu, 
- szalowanie wykopu, 
- zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 
- odległość od budowli sąsiadującej, 
- zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 
- rodzaj podłoża, 
- rodzaj rur i kształtek, 
- składowanie rur i kształtek, 
- ułożenie przewodu, 
- zagęszczenie obsypki przewodu, 
- studnie kanalizacyjne, 

Oś przewodu, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do 
punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. Minimalna szerokość wykopu powinna być 
zgodna z przepisami BHP podczas wykonywania robót budowlanych (ziemnych) oraz technologia 
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montażową sieci i urządzeń. Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością, określoną w projekcie. 
Dno wykopu powinno być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w 
zatwierdzonym projekcie i dowiązane do reperów określonych przez geodetę. 

Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i opadowych. Sposób obniżenia 
poziomu wód gruntowych powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją. Natomiast przed napływem 
wód opadowych powinien zabezpieczać odpowiednio wyprofilowany teren. 
Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczać jego stateczność i jeśli projekt nie przewiduje inaczej, 
szalowanie to powinno być usuwane w miarę postępu zasypki wykopu. W obrębie klina odłamu 
niezabezpieczonych ścian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja Jeśli komunikacja odbywa się w 
obrębie odłamu ścian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu. 

Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem powinno być wykonane 
zgodnie z dokumentacją. Zabezpieczenie tych przewodów polega na ich podwieszeniu, ochronie przed 
uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich ścięciem przez pozostawienie 
szpar w oszalowaniu wykopu. Rury, kształtki, studnie kanalizacyjne, przygotowane do montażu powinny 
być oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjętymi w dokumentacji technicznej, a także zgodne z 
dokumentami stwierdzającymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Rury, kształtki, studnie 
kanalizacyjne powinny być zabezpieczone i składowane na płaskim, równym podłożu. Rury i kształtki z 
tworzyw sztucznych powinny być zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych. 

Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu wykopu i 
zinwentaryzowany przez geodetę. Na podłożu naturalnym przewód powinien być zagłębiony na całej 
długości, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Na podłożu naturalnym z podsypką oraz podłożu 
wzmocnionym, przewód powinien być ułożony zgodnie z  dokumentacją. Obsypka przewodu powinna być 
przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczona ręcznie lub mechanicznie, w zależności od wymagań 
ustalonych w dokumentacji. Wysokość zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie 
powinna być mniejsza niż 30 cm. Zagęszczanie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać się ręcznie. 
Zagęszczenie zasypki głównej przewodu może odbywać się mechanicznie. Ustalony stopień zagęszczenia 
gruntu powinien być potwierdzony przez geologa. 

3.2.7 Obmiar robót 
 
Zasady dotyczące obmiaru robót podano w punkcie 1.7 STWiORB. 

3.2.8 Przejęcie robót 

3.2.8.1 Warunki ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące przejęcia robót podano w punkcie 1.8 STWiORB. 

3.2.8.2 Warunki szczegółowe 
Roboty związane z wykonaniem kanalizacji należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich przejęcia są 
określone w pkt 1.8.2. 

3.2.8.3 Odbiór Techniczny Częściowy 
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 ± 2 cm. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno 
przekraczać ± l cm, rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 

- zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia 
podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub 
inspektorem nadzoru, 

- zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją, 
- zbadaniu gruntu użytego do podsypki i obsypki kanału, który powinien być drobny i średnioziarnisty, 

bez grud i kamieni, 
- zbadaniu stopnia zagęszczenia zasypki i obsypki (wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony 

w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z STWiORB), 
- zbadaniu szczelności przewodu, 
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Przy bezwykopowej budowie przewodów kanalizacyjnych w gruncie należy zbadać usytuowanie i 
długość przewodu zgodnie z dokumentacją inwentaryzacyjną geodezyjną oraz zbadać jego szczelności. 
Badania szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610. 

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 kształtek, 
studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony podczas spisywania 
protokołu odbioru technicznego - częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o możliwości 
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 

Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy 
odbiorze technicznym - częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty 
ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną 
inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 

3.2.8.4 Przejęcie Robót 
Przed przejęciem Robót Wykonawca wykona Próby Końcowe, które polegają na: 

- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną, 
- zbadaniu dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia 
- zbadaniu kompletności DTR i świadectw producenta, 
- zbadaniu kompletności protokołów częściowych. 
Przy przejęciu Robót Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty: 
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót; 
- Dziennik Budowy; 
- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót; 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
- protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót; 
- protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych; 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów; 
- instrukcje obsługi urządzeń i instalacji; 
- inwentaryzację geodezyjną sieci z aktualizacją mapy zasadniczej wykonaną przez uprawnioną 

jednostkę geodezyjną. 
Jeżeli w trakcie przejęcia okaże się, że jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś 

usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia lub uzupełnienia. 

3.2.9 Rozliczenie robót 
 
Zasady rozliczenia robót podano w punkcie 1.9 STWiORB. 

3.2.10 Dokumenty odniesienia 

 
1. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych ITB 
2. WTWiORTS - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych. 
3. WTWiOSK - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych 
4. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 
5. PN-EN 476:2001  
6. PN-EN 752-1:2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 
7. PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

8. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
9. PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 
10. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
11. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studnie kanalizacyjne. 
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oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 
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4 WYMAGANIA W STOSUNKU DO SIECI WODOCI ĄGOWEJ 
 
4.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlanych 

 
Sieć wodociągowa powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych 

przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać: 
− ciągłą dostawę wody dla terenu określonego w dokumentacji projektowej, w sposób nie powodujący 

obciążeń nieakceptowalnych dla środowiska naturalnego, 
− niezawodność dostawy wody, 
− wymagana ochronę p.poż., 
− dostawę wody o odpowiednich parametrach jakościowych, ilościowych i technicznych. 
 
4.2 Warunki wykonania i odbioru robót montażowych sieci wodociągowej 

4.2.1 Część ogólna 

4.2.1.1 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci wodociągowej 

dla zadania: „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla dz. 740/1 w Kamieńcu 
Wrocławskim”. 

4.2.1.2 Zakres stosowania 
Warunki wykonania i odbioru robót montażowych sieci wodociągowej należy odczytywać i rozumieć w 

odniesieniu do Robót opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych oraz dokumentacji projektowej. 

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią Dokumentów umownych, należy traktować w 
odniesieniu do wykonania robót wymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych oraz dokumentacji projektowej. 

4.2.1.3 Zakres Robót objętych umową 
Zakres prac realizowanych w ramach wykonania sieci wodociągowej obejmuje: roboty instalacyjne i 

montażowe sieci wodociągowej. 

4.2.1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami, STWiORB i postanowieniami umownymi oraz 

definicjami podanymi w STWiORB „Wymagania Ogólne" pkt. 1.1.24, ponadto: 
Sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia przesyłających i rozprowadzających 
wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkami, w granicach od stacji 
uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym. 
Przyłącze wodociągowe – przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociągowej. 
Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe 
działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 

4.2.2 Materiały 

4.2.2.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.2 STWiORB. Wszystkie materiały 

przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami inspektora nadzoru. 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
źródła wytwarzania 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. Wykonawca zobowiązany 
jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, specyfikacji, instrukcji 
obsługi DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. Rury, kształtki i armatura winny posiadać 
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aktualną aprobatę techniczną deklarację zgodności z aprobatą lub Polską Normą, atest higieniczny i inne 
niezbędne dokumenty zgodnie z przepisami szczegółowymi. 

4.2.2.2 Wymagania dotyczące właściwości materiałów 
Wymagania dotyczące rur i kształtek PVC: 

Należy stosować rury z PVC, łączone kielichowo z wykorzystaniem uszczelki. 
Parametry fizyko-mechaniczne jakie powinny spełniać rury PVC: 
- Klasa: PN10, wykonane z jednorodnego materiału w przekroju ścianki; 
-  Medium: woda 
-  Rury  wodociągowe  z  PVC  spełniające wymagania  PN-EN ISO 1452-2; 
-  Kształtki wodociągowe z PVC spełniające wymagania PN-EN 1452-3; 
-  Połączenia kielichowe wyposażone w uszczelki gumowe z EPDM; dopuszczenie do kontaktu z wodą 
pitną (Atest PZH). 
 
Armatura i kształtki monta żowe 
Zasuwy kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem: zabudowa krotka (F4) lub długa (F5) – wg Normy PN-EN 
558-1:2001. Ciśnienie nominalne zasuw nie mniejsze niż 1,0MPa (PN10). Wymiary kołnierzy i ich 
odwiercenie zgodnie z Polską Normą PN-EN 1092-2 na ciśnienie robocze 1,0MPa (PN10). Korpus i 
pokrywa wykonana z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40). Klin wykonany 
z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40), całkowicie pokryty 
gumą/elastomerem EPDM dopuszczonym do kontaktu z woda pitną (Atest PZH). Trzpień (wrzeciono) 
zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym. Uszczelnienie trzpienia (wrzeciona) 
uszczelkami typu o-ring (w ilości nie miej niż dwa). Wnętrze korpusu zasuwy ma mieć prosty przepływ, 
bez przewężeń i gniazda w miejscu zamknięcia. Równoprzelotowa średnica otworu ma być równa średnicy 
nominalnej. W przypadku zasuw o połączeniu korpusu z pokrywą za pomocą śrub, należy zastosować 
śruby wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową.. Wszystkie 
elementy zasuwy muszą mieć gładkie powierzchnie i być pozbawione zadziorów i ubytków. Zasuwy wraz 
z uszczelkami EPDM muszą posiadać atest PZH dopuszczający je do kontaktu z wodą pitną. 
 
Kształtki montażowe wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40). 
Ciśnienie nominalne kształtek/łączników nie mniejsze niż 1,0MPa (PN10). 
Wymiary kołnierzy i ich owiercenie zgodnie z Polską Normą PN-EN 1092-2 na ciśnienie robocze 1,0MPa 
(PN10). Elementy uszczelniające z gumy EPDM. Kształtki/łączniki wraz z uszczelkami EPDM muszą 
posiadać atest PZH dopuszczający je do kontaktu z wodą pitną. 

4.2.2.3 Wymagania dotyczące załadunku, rozładunku i transportu materiałów 
Załadunek i rozładunek 

Podnoszenie i ustawianie materiałów na środku transportowym oraz rozładunek powinny być 
wykonywane przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy przenoszonych 
elementów, łącznie z osprzętem transportowym (zawiesiem). 

Materiały transportowane przy użyciu żurawi lub suwnic powinny być podwieszone za pomocą 
specjalnych zawiesi zapewniających właściwe zawieszenie podczas transportu i równomierne rozłożenie sił 
na poszczególne cięgna. 

Do podnoszenia elementów należy użyć haków o odpowiednich wymiarach. Użycie nieodpowiednich 
haków może spowodować uszkodzenie przenoszonych elementów. 
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Materiału 
nie wolno zrzucać ze środków transportowych. 
 
Transport materiałów - wymagania ogólne 

Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami 
producenta. 
Do przewożenia materiałów będą stosowane następujące zmechanizowane środki transportu: 

- samochody skrzyniowe, 
- samochody samowyładowcze, 
- samochody dostawcze, 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 
odłamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Rozładowanie materiałów będzie dokonywane z 
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zachowaniem środków ostrożności zapobiegających uszkodzeniu materiałów. Transport będzie taki jak 
określono lub inny, jeżeli zostanie zatwierdzony przez inspektora nadzoru. 
 
Wymagania szczególne dotyczące transportu elementów PVC 
-  Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
- Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 

wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. 

4.2.2.4 Wymagania dotyczące składowania 
Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, 

wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo - transportowe. 
Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych materiałów należy zachować trakty komunikacyjne 

dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów. 
Wszystkie materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem środków 

ostrożności. 
Podnoszenie, ustawianie i przestawianie materiałów na placu składowym powinny być wykonywane 

przy użyciu odpowiednich urządzeń zmechanizowanych (dźwig, wózek widłowy, itp.). 
Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, elementów, wiązek lub kręgów po podłożu. 

Składowanie urobku i materiałów jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odległości nie 
mniejszej niż 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu 
umocnionego oraz odkładany min. 1,0 m za klin odłamu gruntu jeśli ściany wykopu nie są umocnione lub 
odwożony bezpośrednio na składowisko. 
W klinie odłamu gruntu nie wolno składować materiałów. 
 
Składowanie wyrobów z tworzyw sztucznych 

Rury PVC należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane 
lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku. 
Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości w taki sposób, aby 
ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. 

Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej 
drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie 
rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min 50 
mm o takiej wysokości, aby nigdy kielichy nie leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m. 

Kielichy rur PVC winny być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na 
kielichach warstwy niższej. Warstwy rur należy układać naprzemiennie. 

Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 
(zagięcia, zagniecenia itp.). 

Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych ponieważ 
podatność na uszkodzenia  mechaniczne w temperaturach  ujemnych znacznie wzrasta. 

Rury dostarczone na plac budowy należy rozładować ze środków transportu z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur, z zachowaniem zaleceń producenta rur oraz z 
zachowaniem wymaganych odpowiednich przepisów w zakresie bezpieczeństwa. 

4.2.3 Sprzęt 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.3 STWiORB.  
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  

4.2.4 Środki transportu 
 

Ogólne warunki dotyczące środków transportu podano w punkcie 1.4 STWiORB. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z 
ustaleniami STWiORB. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
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tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń należy stosować: 

- samochód skrzyniowy lub 
- samochód dostawczy. 

4.2.5 Wykonanie Robót 

4.2.5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w punkcie 1.5 STWiORB. 

4.2.5.2 Ogólne zasady układania rurociągów 
Rurociągi powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 
- zamarzanie w nich wody w okresie zimowym, 
- uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 
- niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.). 

Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków 
zabezpieczających ustala Polska Norma PN-92-B-10735. W przypadku konieczności ułożenia przewodów 
na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem wody, przewody powinny być 
ocieplone. 

Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia podziemnego 
zgodnie dokumentacją projektową. 

4.2.5.3 Wykonanie wykopów 
Wykopy, umocnienie ścian i podsypkę wykonać zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i Warunkami 

wykonaniami odbioru robót ziemnych, opisanymi w p. 2.2.5. Wymaga się ponadto określanego stopnia 
zagęszczenia gruntów po ułożeniu wodociągu. 

4.2.5.4 Przygotowanie podłoża 
Oś projektowanego rurociągu powinien wytyczyć uprawniony geodeta. Oś rurociągu powinna zostać 

oznaczona w trwały i widoczny sposób, przez zainstalowanie łańcucha reperów roboczych. W terenie 
zabudowanym repery robocze w kształcie haków lub śrub powinny być montowane w ścianach budynków. 
Łańcuch znaków powinien zostać powiązany z państwową siecią reperów. 
Ponadto w zakres robót przygotowawczych wchodzą: 
− Rozebranie nawierzchni. 
− Usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót. 
− Wykonanie przekopów kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzędnych posadowienia i przebiegu 

istniejącego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich użytkowników, 
− Wyznaczyć w terenie miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu do strefy 

montażowej. 
Teren budowy ogrodzić i zabezpieczyć wg potrzeb dla ruchu pieszego i kołowego za pomocą znaków 

drogowych, oświetlenia, mostków przejściowych i przejazdowych. 
Rury z PVC można posadowić na wyrównanym podłożu, jeżeli występuje ono w gruntach 

piaszczystych, gliniastych lub żwirowych, nie zawierających cząstek o wymiarach powyżej 20 mm. Rur z 
PVC nie wolno układać na ławach betonowych ani zalewać betonem.  

Podłoże przygotować zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i Warunkami wykonania i odbioru robót 
ziemnych p. 2.2.5.2. 

4.2.5.5 Montaż rur 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu 

podłoża. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy 
sprawdzić ich stan techniczny (nie mogą mieć uszkodzeń) oraz zabezpieczyć je poprzez wprowadzenie do 
rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub 
przy użyciu sprzętu mechanicznego. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej 
swej długości. Nie wolno wyrównywać spadku i kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego 
twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 
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Przed przystąpieniem do montażu każdego kolejnego złącza, każda ostatnia rura, do kielicha której 
przyłączamy nowy odcinek, powinna być zastabilizowana przez wykonanie obsypki wg zasad podanych 
poniżej. Łączenie rur należy wykonywać wg poniższego schematu postępowania: 
- Usunąć zaślepkę zabezpieczającą z kielicha ułożonej rury i bosego końca kolejnej rury 
- Nasmarować uszczelkę i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poślizgowym. 
- Łączone elementy ułożyć współosiowo. 
- Włożyć koniec bosy do kielicha. 
- Wcisnąć koniec bosy do kielicha aż do osiągnięcia oznaczenia. 
- Dla mniejszych średnic łączenie wykonuje się ręcznie, dla większych średnic można użyć stalowego 

pręta jako dźwigni, zabezpieczając koniec rury drewnianym klockiem lub użyć specjalnego 
oprzyrządowania. 

- Nigdy nie wolno używać łyżki koparki do bezpośredniego wciskania rury w kielich a jedynie jako 
punktu oparcia dla podnośnika śrubowego. 
Montaż należy prowadzić ze spadkami zgodnymi z dokumentacją pomiędzy studniami od rzędnej 

niższej do wyższej. 
Nie zaleca się montażu przewodów z PVC przy temperaturze otoczenia poniżej 0°C. W tych temperaturach 

bardzo trudne jest zachowanie wszystkich wymagań związanych z prawidłowym obsypaniem rur i 
zagęszczeniem gruntu. W niskich temperaturach należy zachować szczególną ostrożność przy transportowaniu 
rur z uwagi na zmniejszoną ciągliwość materiału (zwiększona podatność na pękanie). 
UWAGA!  

Jeżeli zachodzi konieczność, można rurę przyciąć na budowie. Cięcie należy wykonać prostopadle do osi 
rury, a następnie usunąć wióry i zukosować koniec rury pod kątem 30°. 
Montaż rur PVC należy wykonywać zgodnie z zaleceniami dostawcy elementów. 

4.2.5.6 Bloki oporowe 
Bloki oporowe wykonać wg BN-81/9192-05 zabezpieczające końcówki trójników przy średnicy 

odgałęzienia Ø 100 i większych, kolan 90° dla Ø 100 i większych. 

4.2.5.7 Obsypka kanałów 
Obsypkę kanałów wykonać zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i Warunkami wykonaniami 

odbioru robót ziemnych, opisanych w p. 2.2.5.13. 

4.2.5.8 Zasypka wykopu 
Zasypkę wykonać zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i Warunkami wykonaniami odbioru robót 

ziemnych, opisanych w p. 2.2.5.14. 

4.2.5.9 Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe 
Przejścia przewodu przez drogi, tory PKP i inne przeszkody należy wykonać wg uzgodnień wydanych 

przez ich właścicieli. Przewód może być umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób 
gwarantujący stabilność ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury osłonowej) położenie złącz. 

 Należy unikać umieszczania złącz w rurze osłonowej. Ale jeśli jest to konieczne z uwagi na długość 
przejścia, należy przed ułożeniem przewodu przeprowadzić próbę szczelności. Przy montażu rur 
osłonowych na rurociągach zamocować należy płozy ślizgowe (w rozstawie zgodnym z zaleceniami 
producenta systemu - w zależności od średnicy rurociągu), których rozstaw powinien uniemożliwiać 
powstawanie ugięć. Końcówki rur ochronnych uszczelnić pierścieniem gumowym uszczelniającym – 
manszetą. 

4.2.5.10 Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 
W miejscu występowania skrzyżowań z innymi sieciami należy dokonać ręcznej odkrywki w celu 

dokładnego ich zlokalizowania. Prace te należy wykonać pod nadzorem służb technicznych użytkowników 
sieci. Wykonawstwo robót w obrębie skrzyżowań i zbliżeń należy prowadzić zgodnie z warunkami 
uzgodnień. 

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, krzyżujące się lub 
równoległe do wykopu powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejące wodociągi, kable, 
gazociągi podwieszać do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie 
prowadzenia robót. Po wykonaniu skrzyżowań przestrzeń pomiędzy kanałem a uzbrojeniem istniejącym 
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wypełnić mieszanką żwirowo-piaskową.  
W przypadku skrzyżowania z rurociągami gazowymi należy stosować normę PN-91/M-34501. Ponadto 

należy stosować się do warunków zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 
2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2013 Nr 0 poz. 640). 

W przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi należy stosować normę PN-76/E-05125. 
W przypadkach koniecznych stosować na kablach dzielone rury osłonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m 
rury po obu stronach kabla.  

W przypadku skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnymi należy stosować normę ZN-96 TPSA-004. 

4.2.6 Kontrola jakości robót 

4.2.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w punkcie 1.6 STWiORB. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inspektor nadzoru jest 
uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej). 

4.2.6.2 Szczegółowe zasady kontroli robót 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWOR, WTWORTS, WTWiOSW oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 
dla materiałów i systemów technologicznych. 

4.2.6.3 Kontrola wykonania 
Kontrola wykonania sieci wodociągowej polega na sprawdzeniu zgodności budowy z zatwierdzonym 

projektem. Sprawdzeniu podlega: 
- wytyczenie osi przewodu, 
- szerokość wykopu, 
- głębokość wykopu, 
- odwadnianie wykopu, 
- szalowanie wykopu, 
- zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 
- odległość od budowli sąsiadującej, 
- zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 
- rodzaj podłoża, 
- rodzaj rur i kształtek, 
- składowanie rur i kształtek, 
- ułożenie przewodu, 
- zagęszczenie obsypki przewodu, 

Oś przewodu, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do 
punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. Minimalna szerokość wykopu powinna być 
zgodna z przepisami BHP podczas wykonywania robót budowlanych (ziemnych) oraz technologia 
montażową sieci i urządzeń. Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością, określoną w projekcie. 
Dno wykopu powinno być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w 
zatwierdzonym projekcie i dowiązane do reperów określonych przez geodetę. 

Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i opadowych. Sposób obniżenia 
poziomu wód gruntowych powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją. Natomiast przed napływem 
wód opadowych powinien zabezpieczać odpowiednio wyprofilowany teren. 
Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczać jego stateczność i jeśli projekt nie przewiduje inaczej, 
szalowanie to powinno być usuwane w miarę postępu zasypki wykopu. W obrębie klina odłamu 
niezabezpieczonych ścian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja Jeśli komunikacja odbywa się w 
obrębie odłamu ścian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu. 

Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem powinno być wykonane 
zgodnie z dokumentacją. Zabezpieczenie tych przewodów polega na ich podwieszeniu, ochronie przed 
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uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich ścięciem przez pozostawienie 
szpar w oszalowaniu wykopu. Rury, kształtki, przygotowane do montażu powinny być oznakowane 
zgodnie z wymaganiami przyjętymi w dokumentacji technicznej, a także zgodne z dokumentami 
stwierdzającymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Rury, kształtki, powinny być 
zabezpieczone i składowane na płaskim, równym podłożu. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych powinny 
być zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych. 

Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu wykopu i 
zinwentaryzowany przez geodetę. Na podłożu naturalnym przewód powinien być zagłębiony na całej 
długości, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Na podłożu naturalnym z podsypką oraz podłożu 
wzmocnionym, przewód powinien być ułożony zgodnie z  dokumentacją. Obsypka przewodu powinna być 
przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczona ręcznie lub mechanicznie, w zależności od wymagań 
ustalonych w dokumentacji. Wysokość zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie 
powinna być mniejsza niż 30 cm. Zagęszczanie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać się ręcznie. 
Zagęszczenie zasypki głównej przewodu może odbywać się mechanicznie. Ustalony stopień zagęszczenia 
gruntu powinien być potwierdzony przez geologa. 

4.2.7 Obmiar robót 
 
Zasady dotyczące obmiaru robót podano w punkcie 1.7 STWiORB. 

4.2.8 Przejęcie robót 

4.2.8.1 Warunki ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące przejęcia robót podano w punkcie 1.8 STWiORB. 

4.2.8.2 Warunki szczegółowe 
Roboty związane z wykonaniem wodociągu należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich przejęcia są 
określone w pkt 1.8.2. 

4.2.8.3 Odbiór Techniczny Częściowy 
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 ± 2 cm. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno 
przekraczać ± l cm,. 

- zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia 
podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub 
inspektorem nadzoru, 

- zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją, 
- zbadaniu gruntu użytego do podsypki i obsypki kanału, który powinien być drobny i średnioziarnisty, 

bez grud i kamieni, 
- zbadaniu stopnia zagęszczenia zasypki i obsypki (wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony 

w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z STWiORB), 
- zbadaniu szczelności przewodu, 
- zbadanie parametrów jakościowych wody po dezynfekcji i płukaniu, 

Przy bezwykopowej budowie przewodów wodociągowych w gruncie należy zbadać usytuowanie i 
długość przewodu zgodnie z dokumentacją inwentaryzacyjną geodezyjną oraz zbadać jego szczelności. 
Badania szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-81/B-10725. 

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 kształtek, jest 
przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego - częściowego, który stanowi podstawę 
do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociągowej. 

Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy 
odbiorze technicznym - częściowym przewodu wodociągowego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty 



 

Strona 50 z 49 

ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną 
inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 

4.2.8.4 Przejęcie Robót 
Przed przejęciem Robót Wykonawca wykona Próby Końcowe, które polegają na: 

- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną, 
- zbadaniu dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia 
- zbadaniu kompletności DTR i świadectw producenta, 
- zbadaniu kompletności protokołów częściowych. 
Przy przejęciu Robót Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty: 
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót; 
- Dziennik Budowy; 
- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót; 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
- protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót; 
- protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych; 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów; 
- instrukcje obsługi urządzeń i instalacji; 
- inwentaryzację geodezyjną sieci z aktualizacją mapy zasadniczej wykonaną przez uprawnioną 

jednostkę geodezyjną. 
Jeżeli w trakcie przejęcia okaże się, że jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś 

usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia lub uzupełnienia. 

4.2.9 Rozliczenie robót 
 
Zasady rozliczenia robót podano w punkcie 1.9 STWiORB. 

4.2.10 Dokumenty odniesienia 

 
1. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych ITB 
2. WTWiORTS - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych. 
3. WTWiOSW - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych 
4. PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 

składowych 
5. PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
6. PN-B-10728 Studzienki wodociągowe. 
7. PN-B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urzadzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 
8. PN-B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 
9. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
10. PN-M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania i badania. 
11. PN-M-74024/03 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 

1 MPa. 
12. BN-77/5213-04 Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i badania. 
13. PN-M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1MPa. 
14. PN-M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 
15. PN-M-74082 Skrzynki uliczne do hydrantu. 
16. BN-81/9192-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania. 
17. BN-81/9192-04 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i 

wbudowania. 
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 
 
 


