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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 00.00 

”WYMAGANIA OGÓLNE" 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.    Przedmiot i zakres stosowania ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST 00.00 są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z projektem budowlanym budowy 

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Kietrz – Krotoszyn, działki nr 48/6, 

48/9, 48/33, 48/34, 48/12, 44/3, 44/5, 2/63. 

Niniejsza specyfikacja techniczna ST 00.00 stanowi podstawę opracowania branżowej 

specyfikacji technicznej ST 01.01 dla konkretnych robót budowlanych stosowanych jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach 

publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych.  

Roboty obejmują: 

- budowę kanalizacji sanitarnej 

 

1.2. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA KANALIZACJI SANITERNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI NA 

TERENIE GMINY KIETRZ – KROTOSZYN. Kietrz Krotoszyn, działki nr 48/6, 48/9, 48/33, 48/34, 

48/12, 44/3, 44/5, 2/63. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych branżowymi specyfikacjami technicznymi. Wymagania ogólne należy rozumieć i 

stosować w powiązaniu z następującymi specyfikacjami branżowymi: 

- ST 01.01 –  „”KANALIZACJA SANITARNA” 

 

1.4. Informacja o terenie budowy 

1.4.1  Wszelkie decyzje należy konsultować z właścicielem obiektu. 
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1.4.2 Zamawiający zgodnie z postanowieniami umowy o roboty budowlane, w terminie nie 

krótszym niż 7 dni od dnia zawiadomienia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o 

zamiarze rozpoczęcia robót, przekaże wykonawcy plac budowy. 

 

1.4.3 Zamawiający w uzgodnieniu z użytkownikiem określi zasady wejścia pracowników do 

budynku i wjazdu pojazdów wykonawcy na teren budowy, a także udostępni wykonawcy 

pomieszczenie z przeznaczeniem na zaplecze socjalne oraz pomieszczenie na składowanie 

narzędzi i materiałów. 

 

1.4.4 Zamawiający wspólnie z użytkownikiem wskaże dostęp do wody i energii elektrycznej. 

Warunki użytkowania mediów inwestor określi w protokole przekazania placu budowy. 

 

1.4.5  Wykonawca jest zobowiązany do: 

- zabezpieczenia instalacji i urządzeń w miejscu wykonywanych robót przed uszkodzeniem, 

- dbania o porządek, 

- utrzymania pomieszczeń, terenu zewnętrznego, wejść do budynku w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych. 

 

1.4.6 Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczne pod względem przeciwpożarowym 

przeprowadzenie w budynku i poza nim prac niebezpiecznych pożarowo (np. spawalniczych). 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w wyniku realizacji 

robót albo przez wykonujących roboty. 

 

1.4.7   Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 

ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę i 

zabezpieczenie udostępnionych mu pomieszczeń przed zniszczeniem oraz za szkody 

powstałe w budynku i poza nim w związku z wykonywaniem robót. 

1.4.8 Przy wykonywaniu robót wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 

obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w: 

a) ustawie Kodeks pracy, 
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b) rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy , 

c) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

Podczas pracy z materiałami szkodliwymi należy stosować się ściśle do instrukcji producenta. 

 

1.4.9 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie robót do czasu końcowego 

ich odbioru przez inwestora. 

 

1.5. Nazwy i kody robót zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) 

45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

 odprowadzania ścieków 

45.23.24.00-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne 

45.33.11.00-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

 

1.6. Podstawowe definicje i charakterystyki pojęć stosowanych w specyfikacji 

Określenia podstawowe występujące w niniejszej Specyfikacji Technicznej zostały  ujęte w 

 Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 03 207 

2016 z późniejszymi zmianami) 

 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881) 

Ilekroć w ST 00.00 jest mowa o: 

 

Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną przydatności 

wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia wymagań 

podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany. 

Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu 

a także odbudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu budowlanego, 

Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć projekt budowlany wraz z pozwoleniem na 

budowę, dziennik  budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy 

służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów. 



6 
 

Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentacja budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dokument urzędowy służący do zapisu 

przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywanych robót, wydawany i opieczętowany przez właściwy organ. 

Inspektorze nadzoru inwestorskiego - należy przez to rozumieć osobę posiadającą 

upoważnienie Inwestora (Zamawiającego) do nadzoru nad budową i do występowania w 

jego imieniu w sprawach związanych z realizacją umowy, mającą uprawnienia budowlane w 

specjalności zgodnej z rodzajem wykonywanych robót. 

Kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę posiadająca upoważnienie 

Wykonawcy do kierowania budową i występowania w jego imieniu w sprawach związanych z 

realizacją umowy, mająca uprawnienia budowlane w specjalności zgodnej z rodzajem 

wykonywanych robót i ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Krajowej deklaracji zgodności - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta 

stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską 

Norm ą wyrobu albo aprobatą techniczną. 

Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjna, zezwalająca na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego. 

Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, przebudowę, montaż, remont 

lub rozbiórkę obiektu budowlanego. 

Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są, roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Umowie - należy przez to rozumieć podstawowy akt prawny określający wszystkie 

zobowiązania inwestora i Wykonawcy dotyczące realizacji budowy. 

Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć rzecz ruchomą, bez względu na stopień jej 

przetworzenia, przeznaczoną do obrotu, wytworzoną w celu zastosowania w sposób trwały 

w obiekcie budowlanym, wprowadzoną do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zastaw 

wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w ustawie 

Prawo Budowlane. 
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1.7. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z umową, 

dokumentacją budowlano-wykonawczą, branżowymi specyfikacjami technicznymi, 

przepisami i normami budowlanymi, sztuką budowlaną oraz ustawą „Prawo budowlane". 

 

1.7.1. Wymagania w zakresie terenu budowy 

Zamawiający w formie protokołu przekaże Wykonawcy w terminie określonym w umowie 

teren budowy, wymagane uzgodnienia formalno - prawne, usytuowanie reperów 

wysokościowych, dziennik budowy oraz jeden komplet dokumentacji budowlano - 

wykonawczej wraz ze specyfikacją techniczną. Do obowiązków Wykonawcy należy 

zabezpieczenie przekazanego terenu budowy od dnia spisania protokołu przekazania do dnia 

zakończenia budowy (spisania protokołu odbioru końcowego). Wykonawca ma obowiązek: 

- dostarczyć, zainstalować i utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające  

wymagane przepisami B.H.P. dla zabezpieczenia swoich robót. 

- zorganizować zaplecze budowy dla swoich pracowników wyposażone w sanitariaty 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Koszt tych prac wliczony jest w cenę umowną.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę materiałów, sprzętu i urządzeń znajdujących się 

na terenie budowy od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego. 

 

1.7.2. Wymagania w zakresie dokumentacji budowlano - wykonawczej i  specyfikacji 

technicznej 

Zamawiający przekaże Wykonawcy jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji budowlano - 

wykonawczej zawierającej wszystkie niezbędne pozwolenia i uzgodnienia potrzebne do 

realizacji przedmiotu umowy oraz jeden egzemplarz specyfikacji technicznej. Dokumenty te 

stanowią część umowy a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich obowiązują 

tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 

lub opuszczeń w przekazanych dokumentach, a po ich zauważeniu winien natychmiast 

powiadomić inspektora nadzoru w celu ustalenia dalszego sposobu prowadzenia robót. W 

przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytów ze skali rysunków. 
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1.7.3.  Wymagania w zakresie B.H.P. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Do obowiązków Wykonawcy należy zagwarantowanie, aby jego pracownicy nie wykonywali 

robót w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni dla 

pracowników zatrudnionych na budowie właściwe warunki socjalne, odpowiednią odzież 

ochronną i robocza, jak również sprawny technicznie sprzęt i narzędzia budowlane 

niezbędne do realizacji robót. Wykonawca dopilnuje, aby wszyscy jego pracownicy 

zatrudnieni na budowie, posiadali aktualne badania lekarskie odpowiednie do rodzaju 

wykonywanej pracy a obsługujący sprzęt budowlany odpowiednie uprawnienia. Dokumenty 

te Wykonawca winien pokazać na każde żądanie Inwestora. 

 

1.7.4.  Wymagania w zakresie p. poż. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony p. poż. W tym celu wyposaży zaplecze 

budowy, pojazdy, maszyny i urządzenia w odpowiedni sprzęt p. poż. Zapewni składowanie na 

terenie budowy materiałów łatwopalnych i gazów technicznych w sposób zgodny z 

obowiązującymi przepisami oraz zabezpieczy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

na skutek realizacji robót albo przez pracowników Wykonawcy. 

 

1.7.5. Wymagania w zakresie ochrony środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych 

wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca zapewni 

realizację robót w taki sposób by nie doszło do skażenia wody, gleby ani powietrza. 

Wykonawca ograniczy do minimum uciążliwości dla swoich pracowników i osób trzecich 

wynikające ze sposobu prowadzenia robót (hałasu, dymu, kurzy itp.).  

Wykonawca prowadzić będzie segregację odpadów powstałych na skutek prowadzonych 

robót budowlanych. Wykonawca zapewni oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi 

i energią. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
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2.1    Wymagania ogólne dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 

budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych wart. 5 ust. 1 pkt l) ustawy 

Prawo budowlane , jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o 

wyrobach budowlanych. 

 

2.1.1 Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, 

jeżeli jest: 

1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 

(PN-EN) albo europejską aprobatą techniczną (EA T) bądź krajową specyfikacją techniczną 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego l), 

uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 

zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

3) oznakowany znakiem budowlanym B, co oznacza, że producent, mający siedzibę na 

terytorium RP, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność 

krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną 3) (krajową); 

wyjątek stanowią wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli właściwych organów i 

wpisanych do "Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych" 

4) dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany według 

indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 

uzgodnionej, dla których producent, zgodnie z ustawą wydał oświadczenie, że zapewniono 

zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami, 

5) dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie 

przepisów obowiązujących do 1 maja 2004r. i na zasadach w tych przepisach określonych, w 

rozumieniu ustawy. Oznacza to, że wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, certyfikaty i deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną, 

zachowują ważność do dnia określonego w tych dokumentach. 
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2.1.2 Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do 

wykonania instalacji odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo 

budowlane, dokumentacji projektowej oraz szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 

2.1.3 Przy zakupie wyrobów budowlanych wykonawca zobowiązany jest żądać od 

dostawców/producentów wymaganych przepisami certyfikatów, deklaracji, aprobat 

technicznych, atestów, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montażowych i 

instrukcji obsługi, a także kart gwarancyjnych. 

 

2.1.4 Wykonawca winien uzyskać przed zastosowaniem wyrobu zamiennego lub o innym 

standardzie akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyroby dostarczone przez 

wykonawcę na teren budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru, powinny być 

niezwłocznie usunięte z placu budowy. 

 

2.1.5 Dopuszcza się zastosowanie wyrobów innych niż wskazane (dobrane przez projektanta 

jako przykładowe) w dokumentacji projektowej oraz szczegółowej specyfikacji technicznej, 

które jednak nie prowadzi do zmiany schematu ideowo/strukturalnego (w wypadku instalacji 

elektrycznych) lub pominięcia niektórych wyrobów. Zastosowane wyroby równoważne 

powinny: 

a) charakteryzować się parametrami technicznymi, jakościowymi i eksploatacyjnymi oraz 

zakresem funkcji nie gorszymi niż wyroby wskazane w projekcie, 

b) posiadać dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych zgodnie z 

ustawą o wyrobach budowlanych. 

Podstawą do przeprowadzenia analizy porównawczej i oceny, czy dany wyrób jest 

równoważny są dokumenty: karta katalogowa, aprobata techniczna, specyfikacja techniczna, 

atesty, deklaracje zgodności i inne dotyczące danego wyrobu, które zobowiązany jest 

przedstawić wykonawca do akceptacji inwestorowi i autorowi projektu. 

 

3.  SPRZĘT 

Sprzęt przeznaczony do wykonania obiektu, powinien być zgodny, w zakresie rodzaju i ilości, 

z ofertą Wykonawcy oraz zaleceniami podanymi w dokumentacji budowlano - wykonawczej i 

branżowych specyfikacjach technicznych. Zmiana rodzaju lub ilości sprzętu wymaga zgody 



11 
 

inspektora nadzoru. Jeżeli oferta, dokumentacja budowlano-wykonawcza lub specyfikacja 

techniczna dopuszczają możliwość wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca powiadomi 

inspektora nadzoru o swoim wyborze i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt nie może być później w sposób dowolny zmieniany, bez akceptacji 

inspektora nadzoru. 

Sprzęt znajdujący się na budowie musi posiadać świadectwa stwierdzające dopuszczenie do 

wykonywania określonego rodzaju robót. Dokumenty takie kierownik budowy winien 

przedstawić na każde żądanie inspektora nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia, przez cały czas trwania robót, w dobrym stanie technicznym 

i gotowości do pracy. Wykonawca zadba o właściwe wykorzystanie sprzętu, maszyn, narzędzi 

i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem. Inspektor nadzoru może wstrzymać roboty 

wykonywane przy użyciu niewłaściwego sprzętu, niezgodnie z jego przeznaczeniem, 

przepisami B.H.P., ofertą dokumentacją lub specyfikacją techniczną. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

zapewnią dobrą jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują uszkodzeń mechanicznych 

bądź zmiany parametrów technicznych użytych do prac materiałów, ilość środków 

transportowych musi zapewnić sprawne prowadzenie robót, bez zbędnych przerw i 

przestojów. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 

harmonogram prac uwzględniający terminy i kolejność wykonywania poszczególnych 

zakresów robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i pozwoleniem na 

budowę oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją budowlano - wykonawczą, wymaganiami podanymi w specyfikacjach oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w czasie realizacji 

budowy w stosunku do rozwiązań przyjętych w dokumentacji budowlano - wykonawczej 

wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania 
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robót dodatkowych lub zamiennych kierownik budowy wspólnie z inspektorem nadzoru 

uzgadniają w formie protokołu konieczności zakres tych prac podając uzasadnienie ich 

wykonania. Wykonawca może przystąpić do wykonania robót dodatkowych dopiero po 

podpisaniu przez Zamawiającego protokołu konieczności, otrzymaniu pisemnego zlecenia 

robót, podpisaniu przez inwestora i Wykonawcę stosownego aneksu lub nowej umowy na 

przedmiotowy zakres robót. Przed przystąpieniem do robót budowlanych kierownik budowy 

(kierownik robót) dostarczy Inwestorowi kserokopię posiadanych uprawnień budowlanych 

oraz kserokopię zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów i Techników 

Budownictwa. 

Wykonawca odpowiada za instalacje i urządzenia znajdujące się w obrębie przekazanego 

placu budowy. W razie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń Wykonawca 

natychmiast powiadomi inspektora nadzoru oraz właściciela o zdarzeniu. Koszt wszystkich 

robót naprawczych w przypadku udowodnionej winy ponosi Wykonawca. 

Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji budowy będą wykonywane niezwłocznie, 

nie później niż w wyznaczonym terminie, pod rygorem wstrzymania robót. Skutki finansowe 

z tego tytułu obciążają Wykonawcę. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca, w celu zapewnienia dobrej jakości, jest odpowiedzialny za kontrolę robót i 

użytych materiałów. W tym celu przeprowadzi niezbędną ilość pomiarów i badań przy użyciu 

właściwego sprzętu .i urządzeń. Wymagania co do zakresu badań i ich ilości określone są w 

polskich normach i specyfikacjach. Jeżeli inspektor nadzoru zarządzi dodatkowe, 

ponadnormatywne badania to koszty tych badań obciążą Wykonawcę w przypadku 

stwierdzenia, że zastosowane materiały lub roboty są niezgodne z wymogami podanymi w 

dokumentacji budowlano - wykonawczej i ST. W innym przypadku koszty badań pokryje 

Zamawiający. 

Wykonawca zapewni kontrolę wszystkich partii materiałów dostarczonych na budowę pod 

względem zgodności z dokumentacją budowlano - wykonawczą i ST oraz wymaganiami 

podanymi w punkcie 1 materiały niniejszej specyfikacji. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów robót ponosi Wykonawca i są wliczone 

w cenę umowną. 

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora 
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programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe, organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji 

technicznej, należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez 

inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów i badań wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o 

rodzaju i miejscu oraz terminie badania wpisem do dziennika budowy. Wyniki pomiarów i 

badań wykonawca przedstawi w formie protokołów. Przeprowadzenie badań zostanie 

udokumentowane wpisem do dziennika budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacją budowlano-wykonawczą i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Obmiar wykonanych robót będzie przeprowadzany do celów miesięcznej (lub innej 

określonej w umowie) płatności faktur przejściowych na rzecz Wykonawcy oraz po 

zakończeniu wszystkich robót.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 

lub specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia tych robót. 

Błędne dane zostaną poprawione przez Inspektora Nadzoru z odpowiednią adnotacją. 

Obmiaru robót zanikowych należy dokonać w czasie ich wykonywania a robót ulegających 

zakryciu przed ich zakryciem. 

Obmiarów robót należy dokonywać dla każdej pozycji kosztorysowej w sposób, w 

jednostkach i z dokładnością podaną w opisie tej pozycji.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę i zaakceptowane 

przez inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni ważność świadectw legalizacyjnych dla 

urządzeń tego wymagających. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  
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Dla robót objętych umową określa się następujące rodzaje odbiorów robót: 

- odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu, 

- odbiór częściowy robót, 

- odbiór końcowy robót, 

- odbiór ostateczny pogwarancyjny robót. 

 

8.1. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu 

Kierownik budowy ma bezwzględny obowiązek zgłaszania do odbioru wszystkich robót 

zanikowych lub ulegających zakryciu. O ile nie dopełni tego obowiązku inspektor nadzoru ma 

prawo do wstrzymania dalszych prac i nakazania Wykonawcy odkryć te roboty lub wykonać 

odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie 

przywrócić je do stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy. 

Kierownik budowy zgłasza wpisem do D. B. gotowość do odbioru i powiadamia o tym 

inspektora nadzoru, który niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty 

wpisu do D.B. i powiadomienia, dokonuje odbioru zezwalając na dalsze prowadzenie robót 

lub nakazuje usunięcie nieprawidłowości. Dalsze prowadzenie prac możliwe jest dopiero po 

stwierdzeniu usunięcia wszystkich usterek przez inspektora nadzoru.  

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości, jakości oraz 

zgodności z dokumentacją budowlano-wykonawczą i specyfikacją techniczną wykonanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji budowy ulegną zakryciu. Odbioru tych robót 

należy dokonać w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. 

 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości, jakości oraz zgodności z dokumentacją budowlano-

wykonawczą i specyfikacją techniczną wykonanych robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych stanowiącego 

techniczną i funkcjonalną całość (kanalizacja sanitarna). 

Kierownik budowy powiadomi Zamawiającego i zgłosi zapisem w D.B. zakres robót do 

odbioru częściowego. Inspektor nadzoru dokona odbioru tych robót w terminie do 7 dni od 

daty zgłoszenia i powiadomienia. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone 

wady i usterki, to do czasu ich usunięcia, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i zapłaty 
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za roboty. 

 

8.3. Odbiór końcowy 

Celem odbioru końcowego jest finalna ocena w zakresie ilości, jakości, wartości oraz 

zgodności z dokumentacją budowlano-wykonawczą i specyfikacją techniczną wykonanych 

robót. 

Całkowite zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego kierownik budowy zgłasza a 

inspektor nadzoru potwierdza zapisem w dzienniku budowy. Na tej podstawie Zamawiający 

powiadamia pisemnie Wykonawcę o wyznaczonym terminie odbioru. Komisja odbiorowa, w 

skład której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w obecności inspektora 

nadzoru i kierownika budowy dokonuje oceny przedłożonych dokumentów (protokoły 

odbiorów częściowych, prób szczelności, protokoły pomiarów i badań, certyfikatów 

deklaracji zgodności itp.) oraz dokonuje oceny wizualnej wykonanych robót. Wykonawca 

obowiązany jest uczestniczyć w odbiorze, w przypadku jego nieobecności, nie wstrzymuje to 

czynności odbioru. W takim wypadku Wykonawca traci jednak prawo do zgłoszenia swoich 

zastrzeżeń i uwag co do treści protokołu. Z przeprowadzonych czynności sporządza się 

protokół, który winien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru i być podpisany przez 

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Każda strona otrzymuje egzemplarz protokołu. 

Zauważone w czasie odbioru usterki, wady i braki (również w odniesieniu do kompletu 

wymaganych dokumentów) zapisuje się w treści protokołu odbioru. Wykonawca nie może 

przy tym powoływać się na to, że poszczególne roboty były wykonane pod nadzorem 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Może natomiast przedstawić dokumenty, że wykonał 

roboty ściśle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, jeśli w swoim czasie zgłosił 

zastrzeżenia co do treści odpowiedniego polecenia, a inspektor nadzoru ponownie pisemnie 

potwierdził swoje polecenie. Usterki, wady i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca 

winien usunąć na własny koszt w terminie ustalonym. 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Cena pozycji kosztorysu ofertowego obejmować będzie wszystkie czynności, badania i 

wymagania określone dla tej pozycji w dokumentacji budowlano - wykonawczej, 

przedmiarze robót i ST. 

Podstawą płatności jest umowa na roboty budowlane, harmonogram rzeczowo- finansowy 
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oraz podpisany przez przedstawiciela zamawiającego (inspektora nadzoru) protokół odbioru 

robót. Wynagrodzenie umowne jest wynagrodzeniem kosztorysowym co oznacza, że 

Wykonawca otrzyma zapłatę za faktycznie wykonany zakres rzeczowy robót przedstawiony 

w kosztorysie ofertowym. W przypadku gdy ilość robót wykonanych będzie odbiegała od 

ilości wynikającej z dokumentacji budowlano-wykonawczej, przedmiaru robót i kosztorysu 

ofertowego, wynagrodzenie zostanie zmienione w sposób zgodny z postanowieniami 

umowy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz. U. Nr 207/2003, póz. 

2016 z późniejszymi zmianami). 

2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności  (tekst jednolity Dz. U. Nr 

204/2004, póz 2087). 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, póz 831). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 01.01 

”KANALIZACJA SANITARNA” 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot i zakres stosowania szczegółowej specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru kanalizacji 

sanitarnej. 

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje się załącznikiem 

do umowy o roboty budowlane. 

 

1.2. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

Zgodnie ze specyfikacją ogólną – część ogólna pkt 1.1 

 

1.3  Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.3.1 Przedmiotem robót jest projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej wraz z 

przyłączami na terenie Gminy Kietrz – Krotoszyn, działki nr 48/6, 48/9, 48/33, 48/34, 48/12, 

44/3, 44/5, 2/63. 

 

1.3.2 Zakres rzeczowy robót: 

1. budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kanalizacyjnych kielichowych  

PVC, SDR 34, SN 8 z wydłużonym kielichem o ściance litej z jednorodnego granulatu typ 

ciężki Ø200x 5,9mm od istniejącej studni żelbetowej Ø1000mm oznaczonej S36 do 

projektowanej studni S22 Ø1000 o długości 485,0m, a następnie od projektowanej studni  

S22 Ø1000 do projektowanej studni  PP Ø1500 rur kanalizacyjnych jak wyżej, prowadzonej 

gruncie oraz w drodze wewnętrznej osiedla Krotoszyn o nawierzchni bitumicznej. 

2.  budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE-HD klasy 100, SDR-17, (10 bar) o 

średnicy Ø90x5,4mm., o długości 1485,0m, pomiędzy projektowanymi studniami S01 i PP, 

wraz z przepompownią ścieków - studnia Pp Ø1500 wraz z ogrodzeniem 

 

1.4.Określenia podstawowe 
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Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami w 

obowiązujących Polskich Normach i ST – 00.00 „Wymagania ogólne". 

 

1.5 Ogólne wymagania 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 

roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne". 

 

2. MATERIAŁY. 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST -0 „Wymagania ogólne". 

Materiały użyte do budowy powinny być nowe i spełniać warunki określone w odpowiednich 

normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom 

technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 

Do wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem 

technicznym i rysunkami: 

 rury i kształtki kanalizacyjne PVC min. SN 8 lite jednorodne SDR34 

 rury PE-HD klasy 100, SDR-17, (10bar) 

 kręgi żelbetowe Ø1000 mm 

 kręgi żelbetowe z dnem Ø1000 mm 

 kręgi żelbetowe Ø1000 mm 

 kręgi żelbetowe z dnem Ø1000 mm 

 włazy żeliwne kanałowe okrągłe kl. D600 z wypełnieniem betonem, dwoma 

ryglami, nieklawiszujące, z wkładem amortyzacyjnym w pokrywie , stopnie złazowe  

 pierścienie, odciążające 

 płyty pokrywowe żelbetowe 

 opaski dystansowe 

 przejścia szczelne 

 beton B-7,5, B-l0, B-15, B-20, B-25 

 piasek 

 abizol R, P, 
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 papa izolacyjna 

 lepik 

 kształtki z żeliwa sferoidalnego 

 kształtki żeliwne 

 materiały do przeprowadzenia próby szczelności 

 materiały do przeprowadzenia dezynfekcji 

 

Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną 

przez Inspektora. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z 

postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora. 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 przez Inspektora. 

 

3. SPRZĘT. 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne". 

Roboty związane z wykonaniem kanalizacji będą prowadzone ręcznie oraz przy użyciu 

następujących urządzeń i narzędzi do prowadzenia robót instalacyjnych: 

 żuraw samochodowy 

 deskowania impregnowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem 

materiałów drewnopochodnych takich, jak płyty twarde, stemple itp. 

 betoniarka o poj. 150l 

 sprzęt do próby szczelności 

 zgrzewarka do rur PE 

 narzędzia tnące do cięcia rur 

 spawarka 

 giętarki 

 wibrator 

 materiału do deskowania 

Sprzęt do zgrzewania rur PE musi być obsługiwany przez pracowników posiadających 

uprawnienia na ten sprzęt oraz musi posiadać aktualne świadectwo legalizacji. Sprzęt 
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powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 

Inspektora. 

 

4. TRANSPORT 

Warunki ogólne transportu podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne". 

Do transportu materiałów stosowane będą następujące środki transportu: 

- ciągnik kołowy z przyczepą dłużycową do transportu rur 

- samochód skrzyniowy 

- samochód dostawczy 

- żuraw samochodowy 

Wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 

uniemożliwiających ich uszkodzenie. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, 

bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne warunki wykonania. 

Ogólne warunki wykonania zgodne z ST- 00.00 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji zarys metodologii robót i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie realizowana inwestycja. 

 

5.1.1 Roboty przygotowawcze. 

Projektowaną oś przewodu należy wyznaczyć w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś 

przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych. 

Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z 

gwoździami. 

Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50m. 

Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po 

dwóch stronach wykopu, tak, aby istniała możliwość odtwarzania jego osi podczas 

prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach 

budynków w postaci haków lub sworzni. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do 

reperów sieci państwowej. 
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5.1.2 Układanie rurociągów. 

Rurociągi układane w ziemi winny mieć podłoże naturalne stanowiące nienaruszony rodzimy 

grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0.05 MPa wg PN-86B-02480 

dające się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu ( w celu zapewnienia jego oparcia na 

dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu) nie wykazujące zagrożenia korozyjnego. Grubości 

warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna 

wynosić 0.2m. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3cm. Zdjęcie tej 

warstwy powinny być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 

 

5.1.3 Zasypka i zagęszczenie gruntu . 

Przed zasypaniem dna wykopu dno należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po 

montażu przewodu . Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować 

uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. 

Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu 

powinna wynosić co najmniej 0.5m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej 

powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub 

średnioziarnisty wg PN68-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po 

obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. 

Najistotniejsze jest zagęszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie 

należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050. Zasypkę 

wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się warstwami z jednoczesnym 

zagęszczeniem. 

 

5.1.4. Roboty instalacyjne montażowe. 

Przewody należy układać zgodnie z wymogami normy. Technologia układania przewodów 

powinna zapewnić utrzymanie trasy spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową Dla 

zapewnienia odpowiedniego ułożenia przewodu zgodnie z projektowaną osią, przez punkty 

osiowo trwałe oznakowane na ławach celowniczych należy przeciągnąć sznurek lub drut, na 

którym zawieszony jest ciężarek pionu między dwoma celowniczymi. Wskazane jest użycie 

niwelatora laserowego, zapewniającego poprawność zachowania kierunków i niwelety. 
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Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów 

stałych znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić 

np. kołki drewniane wbite w dno wykopu. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych 

uszkodzeń powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie 

oczyścić zwracając szczególną uwagę na kielichy i bose końce rur. Rury uszkodzone należy 

usunąć i zmagazynować poza strefą montażową. 

Rury opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie . Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do 

wykopu. 

Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz 

ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do 

swej osi. Dla wykonania złączy przewodów należy wykonać w wykopie odpowiednie gniazda 

(podkopy). 

Wymiary gniazd należy dostosować do średnicy i rodzaju złączy. Odchylenie osi ułożonego 

przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie może przekraczać +/- 10mm. 

Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie 

mogą w żadnym punkcie przewodu przekroczyć +/- 3mm i nie mogą powodować na odcinku 

przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera. 

 

5.1.5. Montaż przewodów. 

Przewody z rur PVC, PEHD i PE montować w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, 

jednakże z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, 

zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż + 5°C. 

Rurociągi z PVC powinny być łączone przy pomocy uszczelek gumowych. Rurociągi PE 

powinny być łączone poprzez zgrzewanie doczołowe głównie dla średnic rur większych niż 

63mm, 

Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność. 

Montaż rur należy wykonać zgodnie z "Instrukcją montażową" producenta rur. 

 

5.1.6. Próba szczelności 

Kanalizacja grawitacyjna 
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Przewody winny być poddane badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do 

gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. Próby szczelności należy przeprowadzić 

zgodnie z szczegółowymi wymaganiami normy PN-92B-10735 pkt.6. Próba szczelności na 

infiltrację nie musi być przeprowadzona przy pozytywnej próbie szczelności na eksfiltrację. 

Wyniki prób powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawicieli 

Wykonawcy, Inspektora i Użytkownika. 

 

Rurociąg tłoczny 

Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami normy PN-

81B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

5.1.7. Warunki odbioru. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest inspekcja kamerą Video wykonanych odcinków kanalizacji 

przy udziale przedstawiciela Użytkownika sieci. Kontrola sieci ma być wykonana metodą tzw. 

Kamerowania z określeniem spadku. Po jej zakończeniu należy przekazać kasety video, 

odpowiednio opisane z nagraniem inspekcji poszczególnych odcinków. Do kasety 

Wykonawca dołączy Raport z wykonanej kontroli. 

Pozostałe warunki odbioru zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

5.2. Warunki szczegółowe wykonania 

Należy wykonać roboty budowlano -montażowe zgodnie z niżej podanymi warunkami chyba, 

że szczegółowy opis wykonywania robót opisuje inaczej. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia 

projektu organizacji ruchu zastępczego w obrębie robót na czas ich wykonywania (zgodnie z 

ST-00.00). 

Po zakończonych robotach na sieci kanalizacji sanitarnej Wykonawca przygotuje kasetę 

filmową. 

Montaż rurociągów prowadzić zgodnie z instrukcją producenta rur. Po ułożeniu rurociągów 

na kanałach grawitacyjnych i rurociągu tłocznym wykonać próby szczelności. 

 

Wymagania stawiane rurom PVC 



24 
 

Wbudowywane rury PVC muszą być lite jednorodne. Wszędzie tam gdzie jest mowa o rurach 

PVC należy rozumieć; że mają to być rury lite jednorodne, klasy S. 

 

Włazy żeliwne 

We wszystkich zadaniach pokrywy mają być żeliwne z wypełnieniem betonowym. W drogach 

obrzeża wokół studni należy obowiązkowo wykonać z kostki drogowej (rozbieralnej) 

 

1. Kanał grawitacyjny z rur PVC 

Kanał grawitacyjny kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC min. SN8, Ø200x5,9 SDR34. 

 

2. Rurociąg tłoczny 

Rurociąg tłoczny do studni rozprężnej S21 wykonać z rur PE100 kanalizacji ciśnieniowej PN 

10 SDR17 90x8,2 

 

3. Studnia rozprężna KR 

Studnię rozprężną o średnicy 1200mm wykonać z kręgów betonowych Ø1200. Zewnętrzne 

pionowe ściany komory zaizolować przeciwwilgociowe 2x Bitizol R. Płytę 

górną zaizolować dwiema warstwami papy na lepiku. W płycie górnej właz żeliwny typu 

ciężkiego Ø600 kl. D400 z wentylacją. Przy wlocie rurociągu tłocznego wykonać blok 

oporowy z betonu B15 o wymiarach 105 x 60 x 50cm. 

Wlot rurociągu tłocznego do komory zakończyć elementem rozprężnym z zabezpieczeniem. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI. 

6.1 Ogólne zasady 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 „Warunki Ogólne". 

Kontrolę jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót w 

szczególności z Dokumentacją Projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi. 

Należy przeprowadzić następujące badania: 

 zgodności z Dokumentacją Projektową, 

 materiałów zgodnie z wymaganiami norm 

 ułożenia przewodów: 
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 głębokości ułożenia przewodu, ułożenia przewodu na podłożu, odchylenia osi 

przewodu, 

 odchylenia spadku, 

 zmiany kierunków przewodów, 

 kontrola połączeń przewodów, 

 szczelności przewodu, 

 pokrywa studni względem nawierzchni jezdni lub terenu, 

 położenie stopni złazowych, 

 obudowa włazu studni, 

 prawidłowości położenia budowli w planie, 

 prawidłowość montażu studni prefabrykowanych, 

 wyrywkowo czystość rurociągów kanalizacyjnych, 

 szalunków, 

 zbrojenia, 

 betonowania, 

 zagęszczenia betonu, 

 izolacji powierzchni betonowych i stalowych 

Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej 

(wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inspektora) lub odbioru, 

który powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzania 

odpowiedniego protokółu i wniesienia odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy. 

Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi wszystkie próby i atesty gwarancji 

producenta dla stosowanych materiałów i urządzeń, że zastosowane materiały spełniają 

wymagane normami warunki techniczne. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 „Wymagania 

ogólne". 

8.ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 „Wymagania 

Ogólne". 



26 
 

Odbiór przewodów kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z normą PN -B -10735 - 

Przewody kanalizacyjne - wymagania i badania przy odbiorze. 

 

Przy odbiorze należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 

- protokoły z odbiorów częściowych, 

- połączenia przewodów 

- szczelność przewodów 

- izolacji powierzchni betonowych i stalowych 

 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania 

- Dziennik Budowy, 

- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 

wykonywania 

- robót, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

- protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 

- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu (w tym z inspekcji 

kamerą 

- Video po wykonaniu robót), 

- świadectwa jakości wydane przez dostawców, 

- inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej 

wykonana 

- przez uprawnioną jednostkę geodezyjną 

- wszystkie pozostałe dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1.Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne". 
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Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót. 

Cena wykonania robót obejmuje roboty przygotowawcze, zakup materiałów i urządzeń oraz 

transport na miejsce wbudowania, przygotowanie podłoża rodzimego, podsypki z piasku z 

zagęszczeniem, ułożenie oraz montaż rur z kształtkami wraz z uzbrojeniem, wykonanie 

bloków oporowych, wykonanie płyt fundamentowych pod studnie, osadzenie włazów, 

stopni, przejść szczelnych, wpięcia do istniejących sieci, całość robót związanych z montażem 

i wyposażeniem studzienek, wykonanie wokół włazów rozbieralnej nawierzchni, próby 

szczelności, płukanie sieci, ułożenie rur ochronnych, przeciągnięcie rur z płozami, z 

uszczelnieniem końcówek rur, założenie rur ochronnych na kanalizacji w miejscu 

skrzyżowania, koszt zrzutu wody po próbach szczelności i oczyszczenia z namułu rowów po 

ewentualnych płukankach rurociągów, koszty niezbędnej obsługi serwisowej, opłaty za 

nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych i Użytkownika, uzyskanie wszelkich 

wymaganych świadectw, deklaracji, badań, oświadczeń, odbiorów przez uprawnione 

jednostki, uporządkowanie i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

10. Przepisy związane. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 

 

10.1.Normy. 

PN -B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy  

  odbiorze. 

PN-B-10725  Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastykowanego polichlorku winylu 

PN-EN 124  Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 

nawierzchni do ruchu pieszego i kołowego 

PN-74/C -89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

PN-B -10729  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa żelbetowa. 

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

PN74/B-10733 Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
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PN-85/H-74306 Armatura i rurociągi: Wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie 

nominalne do 1 MPa. 

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych. 

PN 80/H-74219 Rury stalowe bez szwu 

 

10.2 Inne 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych. 

Wytyczne projektowania ulic Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych. Warszawa, 1992r. 


