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SST- 00.00 - Wymagania ogólne.
Kody CPV         Opis  

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000- Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 
45111250-5 Badanie gruntu
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 
45112200-7 Usuwanie powłoki gleby 
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub

ich części oraz roboty w zakresie Inżynierii lądowej i wodnej 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii

energetycznych 
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
45231110-9 Kładzenie rurociągów 
45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociągów 
45231112-3 Instalacja rurociągów 
45231113-0 Poziomowanie rurociągów 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

ścieków 
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45240000-1 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
45244000-9 Wodne roboty budowlane 
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1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsi ęwzięcia.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa obejmująca sieć kanalizacji
sanitarnej, która umożliwi odprowadzenie ścieków z budynków mieszkalnych zlokalizowanych
w Szczawnicy w rejonie ulicy Sopotnickiej, Staszowej i Kunie. Włączenie projektowanej kanalizacji
w rejonie ulicy Sopotnickiej zostanie wykonane na wysokości budynku nr 23A do istniejącej
studzienki o rz.d. 511.62. Dalej ścieki zostaną odprowadzone istniejącym rurociągiem
przebiegającym w ulicy Sopotnickiej. 
Włączenie projektowanej kanalizacji w rejonie ulicy Staszowej zostanie wykonane do studzienki
zabudowanej na istniejącym kanale sanitarnym w ulicy Sopotnickiej na wysokości budynku 3C.
Dalej ścieki odprowadzone zostaną istniejącym kolektorem przebiegającym w ulicy Sopotnickiej
i doprowadzone istniejącym kolektorem grawitacyjnym do miejskiej oczyszczalni ścieków
zlokalizowanej przy ulicy Głównej 260. 
Projekt sieci kanalizacyjnej sanitarnej obejmuje kolektor główny, sięgacze oraz przyłącza do
budynków. Przyjęto dla bilansu ścieków, podział zadania I na trzy obszary dla których przypisano
nazwę: 
ZST - Zlewnia ul.Staszowej
ZSO – Zlewnia ul.Sopotnickiej, 
ZK – Zlewnia ul.Kunie

Zakres inwestycyjny wynikający z przedmiotowej dokumentacji obejmuje:

Zlewnia Sopotnicka i Kunie
A) Kolektor główny grawitacyjny i główny boczny „B”
B) Kolektor główny tłoczny „C”
C) Kolektor główny boczny grawitacyjny „D”
D) Kolektor główny boczny tłoczny „N”
E) Sięgacze zakończone zaślepką na granicach działki lub studzienką posadowioną do 2m na terenie działki 
F) Przyłącza do budynków, w tym przyłącza przewodu tłocznego
G) Pompownie strefowe:

− pompownia P2 wraz ze skrzynką zasilającą oraz kablami zasilającymi (wraz z przyłączem
elektroenergetycznym

H) Pompownie lokalne:
− pompownia P3 wraz ze skrzynkami (zasilającą i sterującą) oraz kablami zasilającymi (wraz

z przyłączem elektroenergetycznym)
I) Pompownie przydomowe:

− pompownia PP3, PP4

Zlewnia Staszowa
A) Kolektor główny tłoczny „E”
B) Kolektor główny grawitacyjny i główne boczne „S” 

podział kolektora głównego „S” na dwa etapy:
✗ I etap od studni S1 do studni S36:
✗ II etap od studni S36 do studni S44:

Etap II zostanie wykonany dopiero po zasypaniu osuwiska i naprawieniu drogi na odcinku projektowanej
kanalizacji od studni S36 do S38 – podniesienie do rzędnej wg profilu. Naprawa drogi zostanie wykonana na
zlecenie Urzędu Miasta Szczawnica.
C) Sięgacze zakończone zaślepką na granicach działki lub studzienką posadowioną do 2m na terenie działki 
D) Przyłącza do budynków w tym przyłącza przewodu tłocznego 
E) Pompownie strefowe:

− pompownia P1 wraz ze skrzynkami (zasilającą i sterującą) oraz kablami zasilającymi (wraz
z przyłączem elektroenergetycznym)
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G) Pompownie przydomowe:
− pompownia PP1, PP5

• Kolektory główne wykonane z rur o średnicy Dz200PVC-U kl.S (SN8), oraz
Dz200;PE100;SDR11 (materiał PE zastosowany w miejscach wykonania przewiertu
sterowanego HDD) przebiega wzdłuż ulicy Sopotnickiej, Kunie oraz Staszowej na działkach
należących do Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy.

• Sięgacze wykonane są z rur o średnicy Dz200PVC-U kl.S (SN8), dla odcinków gdzie
wymagana była zabudowa studni rewizyjnej DN600mm posadowiona 2m od granicy własności
na posesji właściciela podłączanego. W przypadku gdzie nie zabudowano studni rewizyjnej
Dn600mm lub gdzie nie było możliwym posadowienie studni 2mb., za granicą posesji
zaprojektowano sięgacz o średnicy Dz160PVC-U kl.S (SN8), które stanowią przyłącze od
granicy posesji właściciela do budynku mieszkalnego.

• Przył ącza wykonane są z rur o średnicy Dz160PVC-U kl.S, prowadzone są od ostatniej
studzienki zlokalizowanej około 2m na działce właściciela lub od granicy tej działki do miejsca
wyjścia kanalizacji sanitarnej z budynku wskazanej przez właściciela posesji.

STREFOWE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW P1, P2
Pompownia lokalna P1 , do której dopływać będą ścieki z projektowanego kolektora S2 –

S2.13, oraz S3 - S44 została zaprojektowana na działce 2257/1 należącej do Urzędu Miasta
Szczawnicy. Odpływ z pompowni P1 projektuje się jako kolektor tłoczny „E” odprowadzający ścieki
do projektowanej studni E12, zabudowanej na istniejącym kolektorze grawitacyjnym.

Pompownia lokalna P2 , do której dopływać będą ścieki z projektowanego kolektora B20 –
B38, oraz z projektowanego kolektora tłocznego N2 – N9 została zaprojektowana na działce nr
906 należącej do Urzędu Miasta Szczawnicy. Odpływ z pompowni P2 projektuje się jako kolektor
tłoczny „C”. odprowadzający ścieki do projektowanej studni B17.

LOKALNA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P3
Zaprojektowano kompletnie wyposażone przepompownię lokalną o średnicy DN800mm;

lokalizacja wg panu sytuacyjno – wysokościowego.
Pompownia lokalna P3 odprowadza ścieki z obszarów, na których nie ma możliwości podpięcia

do kanalizacji grawitacyjnym przewodem został niż jednego budynku. Pompownie zlokalizowane
zostały na terenach prywatnych po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielami działki. 

PRZYDOMOWE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW PP1, PP3, PP4, PP5
Zaprojektowano kompletnie wyposażone przepompownie lokalne o średnicy DN800mm;
lokalizacja wg panu sytuacyjno – wysokościowego.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

Zamawiający:   Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Al. Tysiąclecia 35a, 34-400 Nowy Targ

Wykonawca:  zostanie wyłoniony w drodze przetargu publicznego

Przyszły użytkownik: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

  Al. Tysiąclecia 35a, 34-400 Nowy Targ
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1.3. Dodatkowe elementy projektu wykonawczego maj ące wpływ na realizacj ę inwestycji:

Projekt wykonawczy dostarczony Wykonawcy po podpisaniu Kontraktu może być nie
wystarczający do wykonania Robót. Wykonawca opracuje we własnym zakresie w ramach
Ceny Kontraktowej rozwiązania uszczegóławiające lub korygujące rozwiązania projektowe i
uzyska akceptacje Projektanta i Zamawiającego (Jednostki Realizującej Projekt). JRP
zastrzega sobie okres do 14 dni roboczych na wydanie opinii). Dodatkowe rozwiązania,
szczegóły projektu wykonawczego będą wykonane w terminie pozwalającym na kontynuowanie
Robót bez zbędnych przestojów i przedłożone do akceptacji Podhalańskiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego w trzech egzemplarzach. Wszystkie rysunki, instrukcje obsługi i dokumentacja
dostarczane przez Wykonawcę powinny być sporządzone w języku polskim. Na przebieg prac
budowlanych mogą mieć wpływ inwestycje realizowane równolegle (prace remontowe, itp)

1.4. Definicje i skróty.

W każdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zdefiniowane są
określenia podstawowe, które służyć mają ujednoliceniu interpretacji tego określenia przez
uczestników procesu inwestycyjnego. Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe
wspólne dla wszystkich specyfikacji technicznych. Niezależnie od tego w każdej ze szczegółowych
specyfikacji technicznych zdefiniowane są inne dodatkowe określenia charakterystyczne dla danej
specyfikacji. Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Chodnik.  
Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.
Długo ść kolektora.  
Odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi studzienek. Należy uwzględnić
rzeczywisty spadek kanału (tzn. prawdziwą długość kanału a nie tylko jego rzutu na płaszczyznę
poziomą).
Droga tymczasowa (monta żowa).  
Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.
Kanalizacja deszczowa. 
Kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację) albo jego część stanowiąca odrębny
element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) służący do odprowadzania ścieków
deszczowych i opadowych.
Kanalizacja sanitarna. 
Kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację) albo jego część stanowiąca odrębny
element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) służący do odprowadzania ścieków
sanitarnych (bytowych).
Kanał. 
Liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków.
Kineta.  
Wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego przepływu
ścieków
Kolektor główny.  
Kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych oraz kanałów zbiorczych i
odprowadzenia ich do oczyszczalni lub odbiornika.
Kolektor grawitacyjny.  
Kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków.
Kolektor tłoczny.  
Kanał przeznaczony do ciśnieniowego przerzutu ścieków z pompowni ścieków do najbliższego
kolektora grawitacyjnego 
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Kolektor nieprzełazowy.  
Kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1 m.
Kolektor przełazowy.  
Kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1 m.
Kolektor sanitarny / deszczowy.  
Kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków (sanitarnych /
deszczowych) i ich transportu (do oczyszczalni lub odbiornika lub innego kolektora).
Wodoci ąg: zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony do

zaopatrywania i przemysłu w wodę,
Sieć wodoci ągowa zewn ętrzna – układ przewodów wodociągowych znajdujących się poza

budynkiem odbiorców, zaopatrujący w wodę mieszkańców lub zakłady przemysłowe .
Kolektor zbiorczy. 
Kanał przeznaczony do zbierania ścieków, z co najmniej dwóch kanałów bocznych.
Komisja.  
Zespół w skład, którego wchodzić będzie przedstawiciel Zamawiającego, Inspektora Nadzoru,
Wykonawcy oraz inne osoby powołane do udziału w próbach przez Zamawiającego lub, których
udział w próbach jest wymagany przepisami.
Komora robocza. 
Zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych.
Kształtki.  
Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci.
Laboratorium.  
Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, niezbędne do przeprowadzenia
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
Nawierzchnia.  
Warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
Niweleta.  
Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi przewodu,
kanału, studzienki, pompowni, itp.
Objazd tymczasowy.  
Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okrężnego ruchu
publicznego na okres budowy.
Odcinek.  
Część robót określona w dokumentacji projektowej jako zlewnia/zadanie/obszar/strefa, dla której
możliwa jest niezależna eksploatacja.
Odpowiednia (bliska) zgodno ść. 
Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został
określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.
Płyta przykrycia studzienki lub komory.  
Płyta przykrywająca komorę roboczą.
Projektant.  
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
Przecisk (przewiert). 
Bezodkrywkowa metoda podziemnego ułożenia odcinka przewodu technologicznego (kolektora,
przewodu ciśnieniowego) w linii prostej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.
Przedmiar Robót.  
Wykaz Robót z podaniem ich ilości. 
Przekroczenie podziemne.  
Układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi z

 Strona  7



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ 

WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO UL. SOPOTNICKIEJ I STASZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SZCZAWNICA – ZADANIE I  .

SST- 00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE

powierzchni oraz służące wyeliminowaniu szkodliwego oddziaływania instalacji podziemnych i
zachowania warunków bezpieczeństwa.
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 ogrodzenie,
budynek, kolej, rurociąg, itp.
Przeszkoda.  
Obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji.
Rekultywacja.  
Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.
Rura ochronna.  
Rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i
do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą terenową.
Rura przewiertowa lub przeciskowa.  
Rura stalowa dla wykonania przejścia pod przeszkodą metodą bezwykopową lub rura np.
kamionkowa docelowa jako rura technologiczna dla przecisku.
Skrzyżowania.  
Miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejącego uzbrojenia.
Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna).  
Obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
Studzienka kaskadowa.  
Studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnej wysokości, w której ścieki spadają
bezpośrednio na dno studzienki lub poprzez zewnętrzny odciążający przewód pionowy lub jedno i
drugie.
Studzienka poł ączeniowa.  
Studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w
jeden kanał odpływowy.
Studzienka przelotowa lub załomowa kanalizacyjna.  
Obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na
odcinkach prostych.
Teren budowy (plac budowy).  
Należy przez to rozumieć przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy
Urządzenia melioracji wodnych.  
Urządzenia służące odwodnieniu terenu w formie rowów otwartych, sączków drenarskich i
zbieraczy.
Wysoko ść komory roboczej. 
Odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub
komory, a rzędną spocznika przy ścianie.

• Sieć kanalizacyjna sanitarna grawitacyjna  to układ przewodów kanalizacyjnych i obiektów
Inżynierskich służący do transportu ścieków do oczyszczalni lub innego odbiornika ścieków.

• Sieć główna : kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej jest to cała sieć z wyłączeniem przyłączy 
   Obejmuje ona następujące fragmenty sieci:

• kolektor główny wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości, na których
znajdują się podłączane do kanalizacji obiekty. Do sieci głównej należy także
zaślepka znajdująca się  na granicy nieruchomości
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• Sięgacz : Kanał przeznaczony do odbioru ścieków z gospodarstwa lub gospodarstw domowych
i doprowadzenia ich do kolektora głównego. Sięgacz w przypadku istniejących budynków
kończy się studzienką przelotową w odległości 2 m od granicy istn. ogrodzenia po stronie
właściciela parceli. W przypadku działki budowlanej bez istn. zabudowy, sięgacz należy
zakończyć tuż przed granicą posesji rurą zakończoną zaślepką po stronie nie należącej do
obszaru danej parceli (np. od strony ulicy, chodnika, innej parceli objętej inwestycją). przyłącze.

• Przył ącze : jest to fragment wykonywany w całości na koszt właściciela nieruchomości nie jest
kwalifikowalny . 
Obejmuje ono:

• odcinek sieci, który przebiega od studzienki, na której kończy się sięgacz do
podłączanego obiektu, bez tej studzienki. 

• odcinek od zaślepki do podłączanego obiektu.
• odcinek od kolektora głównego, gdy przebiega on przez przez nieruchomość, na

której znajduje się podłączany obiekt do tego obiektu.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej oraz innych specyfikacjach
technicznych znajdującymi się w tym dokumencie.

2. PROWADZENIE ROBÓT.

2.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Generalnie, na etapie przygotowywania oferty, zobowiązuje się potencjalnego Wykonawcę
do:

• zapoznania się z całością materiałów przetargowych,
• zapoznania się z wszystkimi szczegółami wymagań Zamawiającego,
• odbycia wizji lokalnej na terenie przyszłej budowy,
• zapoznania się z wszystkimi dokumentami, które są dostępne do wglądu w siedzibie

Zamawiającego niezbędnymi do przygotowania oferty
• zapoznania się z warunkami fizycznymi, prawnymi, środowiskowymi, itp. dotyczącymi

przedmiotowej inwestycji,
• zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi placu budowy (sytuacja geologiczna, warunki

klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostęp, zakwaterowanie, urządzenia,
personel, energia, transport, woda, itp.).

Czynności te Wykonawca przeprowadzi we własnym zakresie i na własny koszt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem i ścisłe
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych
Robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i
programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego.

2.2. Teren budowy.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Szczawnica, w województwie
małopolskim, w powiecie nowotarskim. Znajduje się między Pieninami a pasmem Radziejowej z
Beskidu Sądeckiego. 

Teren na którym prowadzone będą prace budowlane stanowi obszar istniejącej zabudowy
miejskiej. Zagospodarowanie analizowanego terenu stanowi zabudowa głównie mieszkaniowa,
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oraz infrastruktura drogowa. Obecnie na obszarze tym znajdują się domy jednorodzinne
całoroczne oraz letniskowe. Uzupełnienie istniejącego zagospodarowania terenu stanowi
roślinność tj. drzewa, krzewy, roślinność trawiasta. 

Główne drogi (ul. Sopotnicka i Staszowa) przebiegające przez teren inwestycji, w której
zlokalizowano projektowaną kanalizację są drogami utwardzonymi posiadającymi nawierzchnię
asfaltową. W górnym odcinku ul. Staszowej nawierzchnia jest zbudowana z płyt betonowych oraz
utwardzana kostką kamienną, a także kamieniem i żwirem. 

Zmiany w zakresie zagospodarowania terenu, związane z realizacją projektowanej
inwestycji sprowadzają się do budowy kanalizacji sanitarnej, przyłączy do budynków oraz
przydomowych przepompowni, lokalnych i strefowych wraz z kolektorami tłocznymi. Zmiany te
związane są z uzbrojeniem terenu w kanalizację sanitarną i nie powodują zmian w przeznaczeniu
terenów wskazanym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawnicy.

Inwestycja dotyczy terenu częściowo już zabudowanego (zabudowa jednorodzinna), a jej
realizacja ma na celu zapewnienie odprowadzenia ścieków sanitarnych (uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej) i uzyskanie efektu ekologicznego. 

2.3. Charakterystyka terenu budowy.

 2.3.1. Warunki gruntowo – wodne.
Budowa geologiczna:

Badany teren położony jest w obrębie jednej z największych jednostek tektonicznych
Karpat Zewnętrznych – płaszczowiny magurskiej. Zbudowana jest ona z wzajemnie
przewarstwiających się piaskowców i łupków wieku kredowego i paleogeńskiego. Na omawianym
terenie w podłożu występują: łupki i piaskowce warstw szczawnickich, piaskowce, zlepieńce i łupki
- piaskowce z Życzanowa oraz łupki i piaskowce warstw z Zarzecza formacji ropianieckiej wieku
paleoceńskiego i paleoceńsko – eoceńskiego oraz piaskowce, zlepieńce i łupki – piaskowce z
Piwnicznej, łupki, margle i piaskowce warstw z Kowańca, a także piaskowce i łupki - piaskowce
magurskie, warstw magurskich wieku eoceńskiego, a także miejscami andezyty wieku
mioceńskiego. W dziewięciu otworach badawczych stwierdzono występowanie podłoża skalnego
łupkowego i piaskowcowego. Utwory trzeciorzędowe głębszego podłoża przykryte są
osadami czwartorzędowymi wykształconymi w dwojakiej postaci. 

Zbocza gór i wzniesień przykryte są warstwą utworów zwietrzelinowych w postaci glin
i rumoszy gliniastych powstałych w wyniku wietrzenia podłoża skalnego. Grubość warstwy
zwietrzeliny jest zróżnicowana i na zboczach stromych jest ona mniejsza i tam też często wykazuje
tendencje do zsuwania się i tworzenia osuwisk i spływów powierzchniowych warstw gruntu.
W wykonanych otworach badawczych stwierdzono występowanie tego typu utworów
wykształconych w postaci: glin, glin piaszczystych z okruchami i zwietrzelin gliniastych zwięzłych
z okruchami piaskowca, rumoszy i zwietrzelin gliniastych.

Doliny rzek i potoków wypełniają utwory akumulacji rzeczno – lodowcowej, wykształcone
w postaci kompleksu otoczaków, piasków, żwirów, głazów rzecznych, przykrytych warstwą glin
piaszczystych. W wykonanych otworach badawczych stwierdzono występowanie tego typu
utworów, wykształconych w postaci: glin piaszczystych, piasków gliniastych, glin z otoczakami
i otoczaków z domieszką żwiru i okruchów.

W wykonanych otworach badawczych nie stwierdzono występowania płaszczyzn poślizgu
w obrębie czwartorzędowej pokrywy zwietrzelinowej ani wśród utworów paleogeńskich.

Charakterystyka warunków wodnych.

Wody powierzchniowe w najbliższym sąsiedztwie działek reprezentowane są przez potok
Sopotnicki i Grajcarek. 
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Warunki hydrogeologiczne są ściśle związane z budową geologiczną. Występują tutaj dwa
horyzonty wód gruntowych: głęboki paleogeńsko - kredowy i płytki czwartorzędowy.

Wody horyzontu paleogeńsko - kredowego zawarte są w szczelinach spękań piaskowców
i łupków fliszowych podłoża skalnego. Ilość jej uzależniona jest od ilości i wielkości szczelin
piaskowca kontaktujących się ze sobą i jego porowatości. Warstwy łupkowe są praktycznie
bezwodne. Wody horyzontu paleogeńskiego wypływają na powierzchnię w miejscach wychodni
warstw, tworząc źródła i podmokłości. W rejonie Szczawnicy wody podłoża trzeciorzędowo –
kredowego są silnie zmineralizowane i posiadają charakter wód leczniczych. Zawierają również
duże ilości dwutlenku węgla CO2. Ujęcie wody Jan znajduje się w odległości ok. 150 m na
południe od końcowego odcinka kanalizacji w ul. Języki.

Woda gruntowa horyzontu płytkiego, czwartorzędowego, w okolicy badanego
terenu występuje w dwojakiej postaci. 

Na terenie zboczy woda gruntowa horyzontu czwartorzędowego nie posiada swobodnego
zwierciadła i występuje w postaci sączeń w obrębie rumoszowo – gliniastych utworów pokrywy
zwietrzelinowej. Sączenia te zasilane są głównie wodami infiltracyjnymi opadowymi oraz wodami
horyzontu paleogeńskiego wypływającymi z podłoża skalnego. Ilość i wydajność tych sączeń jest
w bardzo dużym stopniu uzależniona od pór roku. W mokrych jego okresach zarówno ilość jak
i wydajność sączeń wielokrotnie się zwiększają i wtedy występują praktycznie w całym profilu
gruntowym czwartorzędowej pokrywy zwietrzelinowej. Większość sączeń grupuje się
w przyspągowej partii zwietrzeliny, na styku tej warstwy z podłożem skalnym lub na styku rumoszu
i zwietrzeliny. Powodują one bardzo często nadmierne nawilgocenie gliniasto - rumoszowego
gruntu i tym samym utratę jego spójności, i co za tym idzie – zsuwanie się mas ziemnych po
zboczach i powstanie osuwisk i spływów powierzchniowych warstw gruntu.

Na terenie dolin rzek i potoków woda gruntowa horyzontu czwartorzędowego zawarta jest
w przepuszczalnych utworach aluwialnych kamienisto – żwirowych. Posiada ona swobodne lub
lekko napięte zwierciadło, którego poziom jest uzależniony od intensywności napływu wody
gruntowej od strony zboczy górskich oraz w dużej mierze od stanu wody w potokach.
W wykonanych otworach badawczych nie stwierdzono występowania wody gruntowej żadnego
z horyzontów.

Szczegółowe warunki geologiczne określono w opracowaniu mgr inż. Piotra Prokopczuka:
„Dokumentacji geologiczno – inżynierska dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Szczawnicy”.

Warunki hydrotechniczne:

Szczawnica leży w dolinie potoku Grajcarka, który jest prawym dopływem Dunajca.
Znajduje się między Pieninami a pasmem Radziejowej z Beskidu Sądeckiego.  
Grajcarek – rzeka u podnóża Małych Pienin, powstaje w Jaworkach z połączenia Białej i Czarnej
Wody. Płynie przez Jaworki, Szlachtową i uchodzi do Dunajca w Szczawnicy, tuż powyżej
charakterystycznej skały Kotuńka, na wysokości 430 m n.p.m. Zaraz za skrzyżowaniem dróg
znajduje most, pod którym płynie Grajcarek, a za mostem zaczyna się Droga Pienińska. Za źródła
Grajcarka są uznawane źródła Białej Wody, znajdujące się na wysokości ok. 950 m n.p.m.
Powierzchnia zlewni wynosi 85,5 km2, długość od źródeł do ujścia ok. 15 km, a średni spadek
3,5%. Płynie w ogólnym kierunku ze wschodu na zachód doliną, która jest też granicą pomiędzy
Pieninami a Beskidem Sądeckim. Większymi lewobrzeżnymi dopływami Grajcarka są: Skalski
Potok, Kamionka (wypływająca z Wąwozu Homole), Krupianka, Sztolnia, Palkowski Potok,
Klimontowski Potok. Prawobrzeżnymi dopływami są: Stary Potok, Sielski Potok, Szlachtowski
Potok, Sopotnicki Potok, Skotnicki Potok. Dno Grajcarka jest kamieniste. Rzeka ma duże przybory
powodziowe. W górnej części biegu ma przeważnie naturalne koryto i obfituje w ryby.
Uregulowany jest nieduży odcinek w obrębie Jaworek oraz cały niemal odcinek w obrębie
Szczawnicy, miejscami rzeka płynie tu ciasnym i wysokim betonowym korytem. 

Warunki hydrogeologiczne są ściśle związane z budową geologiczną. Występują tutaj dwa
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horyzonty wód gruntowych: głęboki paleogeńsko - kredowy i płytki czwartorzędowy.
Wody horyzontu paleogeńsko - kredowego zawarte są w szczelinach spękań piaskowców i łupków
fliszowych podłoża skalnego. Ilość jej uzależniona jest od ilości i wielkości szczelin piaskowca
kontaktujących się ze sobą i jego porowatości. Warstwy łupkowe są praktycznie bezwodne. Wody
horyzontu paleogeńskiego wypływają na powierzchnię w miejscach wychodni warstw,  tworząc
źródła i podmokłości. W rejonie Szczawnicy wody podłoża trzeciorzędowo – kredowego są silnie
zmineralizowane i posiadają charakter wód leczniczych. Zawierają również duże ilości dwutlenku
węgla CO2. Woda gruntowa horyzontu płytkiego, czwartorzędowego, w okolicy badanego terenu
występuje w dwojakiej postaci.

Na terenie zboczy woda gruntowa horyzontu czwartorzędowego nie posiada swobodnego
zwierciadła i występuje w postaci sączeń w obrębie rumoszowo – gliniastych utworów pokrywy
zwietrzelinowej. Sączenia te zasilane są głównie wodami infiltracyjnymi opadowymi oraz wodami
horyzontu paleogeńskiego wypływającymi z podłoża skalnego. Ilość i wydajność tych sączeń jest
w bardzo dużym stopniu uzależniona od pór roku.
W mokrych jego okresach zarówno ilość jak i wydajność sączeń wielokrotnie się zwiększają
i wtedy występują praktycznie w całym profilu gruntowym czwartorzędowej pokrywy
zwietrzelinowej. Większość sączeń grupuje się w przyspągowej partii zwietrzeliny, na styku tej
warstwy z podłożem skalnym lub na styku rumoszu i zwietrzeliny. Powodują one bardzo często
nadmierne nawilgocenie gliniasto - rumoszowego gruntu i tym samym utratę jego spójności, i co
za tym idzie – zsuwanie się mas ziemnych po zboczach i powstanie osuwisk
i spływów powierzchniowych warstw gruntu.

Na terenie dolin rzek i potoków woda gruntowa horyzontu czwartorzędowego zawarta jest
w przepuszczalnych utworach aluwialnych kamienisto – żwirowych. Posiada ona swobodne lub
lekko napięte zwierciadło, którego poziom jest uzależniony od intensywności napływu wody
gruntowej od strony zboczy górskich oraz w dużej mierze od stanu wody w potokach.

Szczegółowe warunki hydrologiczne określono w opracowaniu mgr inż. Mikołaja Olbrycha:
„Dokumentacji Hydrologiczna. Obliczenie przepływu Qmaxp1% oraz poziomów zwierciadeł wody
Potoku Sopotnickiego w Szczawnicy, w miejscach jego skrzyżowania z projektowaną siecią
kanalizacji sanitarnej”.

 2.3.2. Stan prawny terenu.
Teren, na którym zlokalizowano projektowane przedmiotowe sieci stanowią własność:

- Skarbu Państwa,
- Urzędu Miasta,
- Osób prywatnych.

Dla potrzeb przedmiotowej inwestycji uzyskano pisemne zgody wszystkich właścicieli
nieruchomości na lokalizację i wykonanie projektowanej sieci – spisane Porozumienia znajdują się
w posiadaniu Zamawiającego.

Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i specyfikacj ą techniczn ą.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją projektową
i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami. Wykonawca jest zobowiązany wykonać
wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Dokumentacja projektowa,
specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Podhalańskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej
dokumentacji. 
Wykonawca nie mo że wykorzystywa ć błędów lub opuszcze ń w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiado mić PPK Sp. z o.o. lub
Projektanta.
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W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i
specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją
projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli,
to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Uzgodnienia:

Zamawiający uzyskał i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnień i pozwoleń wymaganych
prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych (np: zarządów dróg) do uzyskania
pozwolenia na budowę. Wykonawca ma obowiązek na własny koszt i na bieżąco aktualizować
wszelkie uzgodnienia niezbędne do prowadzenia robót bez przestojów.

 2.3.3. Roboty w obr ębie istniej ących ulic.
Roboty w obrębie istniejących ulic należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem

organizacji ruchu na czas budowy. Wykonawca przedstawi Podhalańskiemu Przedsiębiorstwu
Komunalnemu zatwierdzony przez właściwe władze projekt organizacji ruchu na czas wykonania
prac w obrębie robót. Zakłada się zasadniczo prowadzenie robót poszczególnymi odcinkami
pomiędzy studzienkami.

Dla robót prowadzonych w pasie drogowym, w celu ograniczenia utrudnień w ruchu
drogowym przewiduje się następujący sposób prowadzenia robót:

• w ulicach o szerokości pozwalającej na wydzielenie pasa ruchu na czas prowadzenia
robót: dla wykonawstwa, zajęta będzie jedna połowa drogi, a ruch odbywać się będzie
drugą połową

- pierwszeństwo przejazdu na tych odcinkach obowiązywać będzie zgodnie z ogólnymi
warunkami i przepisami ruchu

- maksymalna długość odcinka, na którym prowadzone będą roboty powodujące
ograniczenia w ruchu pojazdów nie powinna przekroczyć 100 m

- rozpoczęcie następnego odcinka może nastąpić po całkowitym zakończeniu robót na
odcinku poprzednim

- na bieżąco należy aktualizować oznakowanie i zabezpieczenie robót
- na dojazdach do posesji na czas prowadzenia robót zakładać przenośne mostki

przejazdowe
- w miejscach skrzyżowań projektowanych przewodów z dojściami do budynków

mieszkalnych lub chodnikami przewiduje się, na czas prowadzenia robót, ułożenie kładek
dla pieszych. 

- kładki powinny mieć szerokość minimum 0,80 m (przy ruchu jednokierunkowym) oraz być
wyposażone w barierki ochronne o wysokości 1,10 m oraz spełniać pozostałe
wymagania   B.H.P. 

- przejścia powinny być dobrze oświetlone w nocy. 
- na zwężonych odcinkach ulic zapewnić pas dla ruchu pojazdów o szer. min 2,75 m
- czas wykonywania jednego odcinka nie powinien przekroczyć 15 dni roboczych.

w ulicach nie pozwalających na wydzielenie pasa ruchu i na dojazdach do posesji:
- z całkowitym wstrzymaniem ruchu drogowego na czas robót z odpowiednim
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zabezpieczeniem, oznakowaniem i oznakowanie dróg objazdowych.
- roboty w takich miejscach prowadzić należy w godzinach od 700 do 1500 , umożliwiając po

godzinie 1500 dojazd do posesji. 
- W trakcie prowadzenia robót w pasie drogowym będą one oznakowane zgodnie

z zatwierdzonym projektem organizacji robót.
- W czasie budowy musi być zapewniony przejazd dla pojazdów uprzywilejowanych.

2.4. Dokumenty budowy.

 2.4.1. Dokumentacja projektowa. 
Wykonawca po podpisaniu Kontraktu przez obie strony otrzyma od Zamawiającego 2

egzemplarze kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z pkt.1.3

 2.4.2. Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyf ikaty.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Winny być udostępnione na
każde życzenie Zamawiającego.

 2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy.
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają
też:
- Pozwolenie na budowę;
- Protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy;
- Instrukcje Zamawiającego oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;
- Protokoły odbioru robót, opinie ekspertów i konsultantów, korespondencja dotycząca budowy.

 2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób
i oznaczone według wskazań Zamawiającego powinny być przechowywane tak długo, jak to
zostanie przez nich zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Zamawiającym
okresach czasu archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. Zamawiający będzie miał
pełne prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy. Zaginięcie któregokolwiek
z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane
do wglądu na jego życzenie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc ę w trakcie trwania budowy.

 2.5.1. Informacje ogólne.
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do

dostarczania na polecenie PPK w Nowym Targu następujących dokumentów: 
• Dokumentację wymienioną w pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji ogólnej
• Niezbędne uzgodnienia,
• Rysunki robocze,
• Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania,
• Dokumentacja powykonawcza,
• Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń.

Dokumenty składane PPK winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia i
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zaadresowane. Adres musi być zgodny z danymi zawartymi w kontrakcie. Przedkładane dane
winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi
w skład Kontraktu. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie dodatkowej uzupełniającej
dokumentacji projektowej, uzgodnień, harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów
materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu
na kwotę Kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez
Wykonawcę.

 2.5.2. Rysunki robocze.
Elementy, urządzenia i materiały, dla których PPK Sp. z o.o. wyda polecenie przedłożenia

wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane, dopóki nie
otrzyma ono niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków
roboczych. Jednostka Realizująca Projekt (JRP) w PPK Sp. z o.o. sprawdza rysunki jedynie w
zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte.

PPK Sp. z o.o. zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaże je Wykonawcy w terminie przewidzianym w kontrakcie (jednak nie dłuższym niż 14 dni
roboczych). Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie
powoduje przedłużenia terminów określonych w kontrakcie. Wykonawca przedkłada do
sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W
przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu
standardowej kserokopiarki, Wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu i dostarczy jego zapis w
formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane w odpowiednim terminie tak, by
zapewnić mu nie mniej niż 10 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy
koordynować w taki sposób, aby PPK Sp. z o.o. otrzymało wszystkie rysunki na czas tak, żeby
mogło poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych
powiązań.

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne (przekazane również w
formie elektronicznej, spełniające wymogi Zamawiającego, zgodne z wytycznymi (PPK Sp. z o.o.
w Nowym Targu). Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie
elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych.
Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające
następujące informacje:

- Nazwa inwestycji
- Nr Kontraktu
- Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu
- Tytuł dokumentu
- Numer dokumentu lub rysunku
- Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy oraz jej numer.
- Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał

lub element
- Data przekazania

O ile PPK Sp. z o.o. nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez
Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym
lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził je (Wykonawca) i zatwierdził. Ponadto roboty w nich
przedstawione są zgodne z warunkami Kontraktu i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i
powiązań z wszelkimi innymi elementami. W uzasadnionych przypadkach, może wymagać
akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. Powyższe procedury musz ą być
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zgodne z prawem budowlanym.

 2.5.3. Dokumentacja odbiorowa.
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian

w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca musi spełnić dodatkowe
żądania, jakie przekaże na piśmie Inspektor Nadzoru, a dotyczące formy i zakresu oraz
poprawności wykonania dokumentacji powykonawczej.

W skład dokumentacji odbiorowej wchodzi:
a) dokumentację powykonawczą ,
b) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń;

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza powinna zawierać:
• szczegółowy wykaz długości wybudowanych sieci i przyłączy/sięgaczy – w rozbiciu na

średnice rurociągów;

• szczegółowy wykaz wybudowanych i przepiętych przyłączy kanalizacyjnych z podaniem
właściciela nieruchomości, adresu nieruchomości, średnicy i długości danego
przyłącza/sięgacza;

c) dokumentacja fotograficzną dotyczącą Robót obrazującą stan terenu przed i po robotach;
d) protokoły prób i pomiarów urządzeń energetycznych;
e) instrukcje eksploatacyjno-ruchowe;
f) DTR i certyfikaty zainstalowanych urządzeń i wyposażenia;
g) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z

specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości;
h) protokoły pozytywnych wyników prób szczelności kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej (lub

odpowiednie wpisy komisyjnego odbioru tych prób w Dzienniku Budowy);
i) Wyniki badania nośności podbudowy wykonanej po zasypach wykopów usytuowanych w

ciągach ulic i dróg dojazdowych do nieruchomości, Ustala się, że zostaną przeprowadzone
minimum 2 badania modułu odkształceń na każdej ulicy, lecz nie rzadziej niż 1 badanie
modułu odkształceń na 100 mb odtwarzanej podbudowy;

j) Bezwarunkowe protokoły odbioru zasypu i podbudowy oraz odbioru nawierzchni podpisane
przez Zarządców Dróg, a w przypadku dróg będących własnością - podpisane przez
właścicieli tych dróg;

k) oświadczenia właścicieli/administratorów nieruchomości, na których realizowana była
budowa potwierdzające brak zastrzeżeń do sposobu odtworzenia terenu, a także
elementów obiektów, w obrębie których prowadzona była budowa,

l) Dziennik Budowy z wpisem Kierownika Budowy o gotowości do odbioru technicznego
końcowego i przekazania sieci wodociągowej oraz obiektów do eksploatacji potwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru;

m) oświadczenie, że wszystkie należne faktury Podwykonawców, których termin płatności
upłynął w okresie objętym rozliczeniem przejściowym, zostały zapłacone lub z podanym
powodem niezapłacenia całości lub części takich faktur;

n) Oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy;
Przed zgłoszeniem gotowości do przeprowadzenia Prób Końcowych. Zamawiający

zastrzega sobie okres do 10 dni roboczych na sprawdzenie dostarczonych materiałów. Wszystkie
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rysunki, instrukcje obsługi i dokumentacja dostarczane przez Wykonawcę powinny być
sporządzone w języku polskim.

2.6. Tablice Informacyjne.

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia na czas budowy tablic informacyjnych
wskazujących na instytucje współfinansujące projekt w miejscach określonych przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne będą zgodne z aktualnymi szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi
promocji projektu. Treść tablic informacyjnych podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres
realizacji robót. Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru opracuje i wykona stałą
tablicę pamiątkową upamiętniającą instytucje współfinansującą projekt. Lokalizacja w/w tablicy
upamiętniającej oraz jej treść zostanie wskazana przez Inspektora Nadzoru.

3. MATERIAŁY I URZĄDZENIA

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe i nieużywane.
Materiały muszą być w gatunkach na bieżąco produkowanych i odpowiadać normom i przepisom
wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym. Materiały i
urządzenia, których to dotyczy muszą być zgodne z wymaganiami prawa budowlanego. Na
życzenie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego takie świadectwa winny być niezwłocznie przez
Wykonawcę przedstawione.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów
dotyczących zastosowanych materiałów, a istniejących w innych językach.

3.1. Atesty materiałów i urz ądzeń.

➢W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane
są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów,
Zamawiający może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający
pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach
technicznych. Materiały winny posiadać zgodność z przepisami Unii Europejskiej.

➢ Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być
dostarczone przez Wykonawcę Zarządzającemu Realizacją Kontraktu.

➢Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez
Zamawiającego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność
właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

4. SPRZĘT.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakości
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku
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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 dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

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. Na wniosek Inspektora Nadzoru
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują 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.

Wykonawca może używać tylko sprzętu, którego gabaryty umożliwiają dojazd
mieszkańców do swoich posiadłości i domów.

Wykonawca musi pracować na sprzęcie, który spełnia obowiązujące normy, w tym normy
dotyczące hałasu.

Praca sprzętu nie może wpływać negatywnie na stan środowiska (np. nie może
powodować jego zatrucia).

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robót.

5. TRANSPORT.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie
materiałów i sprzętu na/i z placu robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości
przewożonych materiałów.

Rodzaj i liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na środowisko naturalne.

Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robót, który
uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami BHP.
Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczane

przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Kruszywo oraz materiały sypkie należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed

rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem środowiska oraz w sposób zabezpieczający je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi kruszywami (np.
innych klas, gatunków, itp.). W/w zasad należy przestrzegać przy załadunku i wyładunku.

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

Wykonawca w celu zabezpieczenia samochodów przed zanieczyszczaniem dróg
dojazdowych do terenu budowy zainstaluje myjki do mycia opon oraz w celu umożliwienia
spryskiwania ulic przed nadmiernym powstawaniem pylenia i kurzenia.
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5.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdów  / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa

ruchu;
• Opłaty / dzierżawy terenu – w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego.
• Przygotowanie terenu;
• Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i

drenażu;
• Tymczasową przebudowę urządzeń obcych;

Koszt utrzymania objazdów  / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,

poziomych, barier i świateł;
• Utrzymanie płynności ruchu publicznego;

Koszt likwidacji objazdów  / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

• Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania;

• Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

Powyższe koszty ponosi Wykonawca w ramach wykonywanych zadań. Są one
skalkulowane i wliczone w cenę scaloną zgodną z daną pozycją przedmiaru.

6. WYKONYWANIE ROBÓT.

Zakres robót oraz rodzaje zostały podane w pkt. 1.1.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakości, projektem
organizacji robót oraz poleceniami Inspektor Nadzoru. 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
Inspektor Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektor Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektor Nadzoru
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach
sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na
rozważaną kwestię. Polecenia Inspektor Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w pełni wyczerpująca, gdyż nie może objąć wszystkich
szczegółów projektów i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy,
realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Do obowiązków Wykonawcy
należy dokładne przestudiowanie wszystkich Dokumentacji, Rysunków i Specyfikacji Technicznych
i dokładne zrozumienie zakresu Robót. Wykonawca winien zapewnić i wykonać wszystko co
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niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Robót zgodnie z rzeczywistą intencją i znaczeniem
Rysunków zakładając, że ta intencja jest zrozumiała. W przypadku niejednoznaczności lub
jakichkolwiek wątpliwości dotyczących interpretacji Rysunków, Wykonawca winien natychmiast
powiadomić Inspektora Nadzoru na piśmie w celu otrzymania niezbędnych wyjaśnień. Wykonawca
nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w kontrakcie, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub
interpretacji.

Wykonawca winien niezwłocznie wprowadzić poprawki do Dokumentacji i Rysunków
dostarczonych mu przez Inspektora Nadzoru mając na uwadze modyfikacje wprowadzone
podczas wykonywania Robót.

Wykonawca powiadomi na piśmie Inspektora Nadzoru o wszystkich brakach rysunków lub
specyfikacji technicznych w terminie do 30 dni od podpisania Kontraktu.

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru na piśmie o wszelkich dodatkowych
Rysunkach lub Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, które mogłyby okazać się
niezbędne do przeprowadzenia Robót lub innych czynności objętych Kontraktem.

6.1. Wycinka drzew. 

Informacje o koniecznej wycince drzew i krzewów znajdzie Wykonawca w „Szczegółowe
Specyfikacje Techniczne” – SST.01.00 pkt. 1.3.3. Wycinka drzew zostanie przeprowadzona po
uzyskaniu decyzji administracyjnych wymaganych polskimi przepisami prawa. Stosowne decyzje
pozyska Wykonawca własnym staraniem na podstawie upoważnień udzielonych przez
Zamawiającego. Opłaty administracyjne związane z wycinką drzew poniesie Zamawiający.

6.2. Instalacje nad i podziemne.

Informacje odnośnie charakteru gruntu i podglebia na placu budowy oraz przybliżone
lokalizacje istniejących instalacji podziemnych podano na rysunkach i w opisach Dokumentacji
Projektowej. Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowiązku sprawdzenia tych danych oraz ich
uaktualnienia o stwierdzone różnice. Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca
zasięgnie informacji na temat istnienia i zapozna się z rozplanowaniem napowietrznych linii
telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich wsporników, części i wyposażenia z nimi
związanego, a także podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanałów ściekowych,
magistrali wodnej i rur przesyłowych gazu i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac.
Każda informacja mająca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, linii
wysokiego napięcia i urządzeń została uzyskana z najlepszych dostępnych źródeł, jednak podanie
takiej informacji przez władze lokalne nie ma być poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposób
odpowiedzialności Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez właściwe zbadanie terenu lub w inny
sposób, dokładnego rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, linii wysokiego napięcia i
innych urządzeń. Wszelkie przekopy kontrolne i ewentualne dodatkowe badania gruntu
Wykonawca uwzględni w cenie robót i nie będzie oczekiwał za nie dodatkowej zapłaty.

Jeżeli konieczne jest wykonywanie prac w pobliżu mediów, należy na piśmie przedstawić
zezwolenie wydane przez właściwe władze. Wszelkie prace realizowane w pobliżu istniejących
instalacji nad i podziemnych winny być wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich środków
ostrożności i odpowiednich zabezpieczeń. Zakres zabezpieczeń winien być przedstawiony do
zatwierdzenia przez Inspektor Nadzoru oraz winien spełniać wszystkie istniejące w tym zakresie
przepisy.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bądź zepsucia istniejących urządzeń
naziemnych lub podziemnych, szkody zostaną natychmiast naprawione lub dokonana zostanie
niezbędna wymiana przez Wykonawcę na jego własny koszt według wymagań władz
urbanistycznych.
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6.3. Awarie.

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii na terenie budowy Wykonawca zobowiązany
jest powiadomić telefonicznie oraz pisemnie w trybie natychmiastowym stosowny urząd lub
instytucje, pod których administrowaniem lub zarządem znajduje się uszkodzony obiekt oraz
Inspektora Nadzoru. Należy przestrzegać wszelkich wymogów wynikających z uzgodnień
branżowych oraz ZUD w Nowym Targu. 

Adresy Instytucji, które należy powiadomić o zaistniałej awarii (powiadamiać tylko tą jednostkę,
pod której administrowaniem lub zarządzaniem znajduje się uszkodzony obiekt). Awarie usunie
Użytkownik lub Wykonawca o czym Wykonawca powiadomi Inspektor Nadzoru.

7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru oraz Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego.

7.1. Zasady kontroli jako ści robót.

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót.

 7.1.1. Jednostki miar.
Jednostki miar będą określane w systemie metrycznym (SI) Używane jednostki wykazano poniżej.

Czas sekunda 1s

minuta 1 min = 60 s

godzina 1 h = 60 min = 3600 s

doba 1 d = 24 h = 86 400 s

Długo ść milimetr 1 mm = 0,001 m

centymetr 1 cm = 0,10 m

metr 1 m

kilometr 1 km = 1000 m 

Powierzchnia metr kwadratowy 1 m2

Objętość metr sześcienny 1 m3

1 litr 1 l = 0,001 m3

Masa kilogram 1 kg

tona 1 t = 1000 kg

Siła  niuton 1 N = 1 m xkg/s2

kiloniuton 1 kN = 1000 N
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Naprężenie 1 kN/m2

1 N/mm2

Ciśnienie Pascal 1 Pa = 1 N/m2

Moc wat 1 W = 1m2 kg/s3

kilowat 1 kW = 1000 W

koń mechaniczny 1 KM = 0,73549 kW

Temperatura stopień Celsjusza 10C

7.1.2. Normy.
Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce

jest Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. /tj. z 2006r. Dz. U. Nr. 156, poz. 1118 z późn. zm./.

Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac
będzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe Wytyczne nie
stanowią inaczej, a ich jakość nie jest niższa niż tam określona. 

Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie musi być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia:

a) z kryteriami technicznymi – w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak
Bezpieczeństwa;

b) z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu;

c) z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy,
lub wyrobu, którego właściwości użytkowe (odnoszące się do wymagań podstawowych) różnią
się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie.

Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi procedurami
atestacyjnymi:

• certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa – na wyrób wydawany jest Certyfikat na Znak
Bezpieczeństwa; wykaz wyrobów objętych certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa (oraz
jednostki wydające Certyfikaty) określa Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym /Dz. U. z 2004r Nr 198, poz. 2041/;

• certyfikację zgodności – na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub
Certyfikat Zgodności z Aprobatą Techniczną;

• deklaracja zgodności producenta – producent wydaje Deklarację Zgodności z Polską Normą
lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną; zasady wydawania i wzór deklaracji
zgodności określa rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym /Dz. U. z 2004r Nr 198, poz. 2041/.

Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie
mające istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i
stosowane według tradycyjnie uznanej sztuki budowlanej. Wyroby te są dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczności przeprowadzania
oceny przydatności, atestacji zgodności oraz ich znakowania.

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiały i surowce to będą one zgodne z
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podanymi danymi szczegółowymi. Materiały i surowce nie objęte polskimi normami będą
reprezentowały najwyższą jakość w swojej klasie.

 7.1.3. Przepisy, Rozporz ądzenia.
Kontrolę jakości należy przeprowadzać opierając się na wymienionych przepisach i

rozporządzeniach:

Prawo Budowlane , Ustawa z dnia 7 lipca 1994r /tj. z 2006r Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm./

Rozporz ądzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym /Dz. U. z 2004r Nr
198, poz. 2041/

Rozporz ądzenie z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania /Dz. U. 2004 nr 249 poz. 2497/

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności /Dz.U. z 2002r nr 166, poz. 1360
z późn. zm./

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o wyrobach budowlanych /Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881/

Odbiór wymiarów. Sprawdzenie wykonanych robót pod względem wymiarów nastąpi wg
obowiązujących norm, a w szczególności PN-ISO 3443-8:1994.

 7.1.4. Normy przywołane.
Kontrolę jakości należy przeprowadzać opierając się na wymienionych normach:

PN-ISO-7737:1994 Tolerancje w budownictwie.

Przedstawianie danych dotyczących dokładności wymiarów

PN-ISO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów
odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna - Metoda 2. (Metoda kontroli statystycznej).

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie.

Kontrola wymiarowa robót budowlanych.

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane.

Tolerancje w budownictwie Szeregi wartości stosowane
do wyznaczania tolerancji.

PN-ISO- 7976-2 :1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów
budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie.

Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. Metody i
przyrządy.

Wszelkie roboty uj ęte w specyfikacji nale ży wykona ć w oparciu o aktualnie obowi ązujące
normy i przepisy, nawet, je śli w niniejszej specyfikacji nie zostały przywołane .

7.2. Warunki funkcjonowania obiektów i urz ądzeń oraz warunki bada ń.

Wszelkie obiekty, instalacje i wyposażenie, instrumenty i materiały będą zdolne do
funkcjonowania w sposób określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą
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występować na miejscu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i
przeprowadzania prób szczelności oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 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 wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Zakres badań dla poszczególnych grup robót został podany w szczegółowych
specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w
specyfikacjach technicznych, 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 kontraktem.

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.

7.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w specyfikacjach
technicznych, 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.

7.4. Pobieranie próbek.

Próbki będą pobierane losowo. 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.

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

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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7.5. Raporty z bada ń.

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

7.6. 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, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji
technicznych 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 dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną
przez Wykonawcę.

Do rozpoczęcia Prób Końcowych wykonawca (w porozumieniu z Inspektorem) zobowiązany
będzie do wykonania przeglądu kamerą TV całości ułożonych i poddanych próbom szczelności
odcinków objętych niniejszym Kontraktem. W przypadku stwierdzenia usterek i/lub odchyleń od
projektów budowlano-wykonawczych oraz dostarczonych pomiarów powykonawczych,
Zamawiający wykona powtórną inspekcję TV na w/w zakresie i obciąży kosztami Wykonawcę wg
obowiązujących stawek.

7.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych.

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

W przypadku materiałów, dla których wyżej wymienione dokumenty są wymagane przez
specyfikacje techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty,
określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać wyżej wymienione 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.

8. OBMIARY ROBÓT.

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót, co najmniej na 3 dni przed
planowanym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót / wykazie cen lub gdzie
indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji wydanej przez Inspektora
Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do
dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, w określonym terminie lub w innym czasie
określonym w kontrakcie lub harmonogramie lub w terminie określonym przez Inspektora
Nadzoru.

8.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów.

Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót i zainstalowanego
sprzętu w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Długości i odległości pomiędzy
wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli
specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być
obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznych.

Obmiar robót opisanych w specyfikacjach 
SST.00.00 – Wymagania ogólne,
SST.01.00 – Roboty przygotowawcze,
SST.02.00 – Roboty ziemne,
SST.03.00 – Kanalizacja sanitarna,
SST.04.00 – Pompownia ścieków,
SST.05.00 – Instalacje elektryczne,
SST.06.00 – Skrzyżowania rur kanalizacyjnych z drogami, uzbrojeniem podziemnym i ciekami

wodnymi
SST.07.00 – Odbudowa nawierzchni dróg

8.2.1. Długo ść kanału.
Długość ułożonego przewodu mierzyć należy w osi przewodu oraz w osiach studzienek.

Dokonuje tego uprawniony geodeta zatrudniony przez Wykonawcę. 

8.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w
całym okresie trwania robót.

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
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umieszczonymi w książce obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru. Fakturowanie może nastąpić po spełnieniu wymogów zawartych w specyfikacji ogólnej
oraz specyfikacji szczegółowej oraz po zatwierdzeniu faktury przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiającego.

9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI.

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają
następującym etapom odbioru:

• odbiór robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu
• odbiory częściowe
• próby końcowe w celu przejęcia Robót i Odcinków i Wystawienia Świadectwa Przejęcia
• wystawienie Świadectwa Wykonania.

9.1. Odbiór robót zanikaj ących.

Odbiór robót zanikających polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegną demontażowi. Odbiór robót zanikających będzie
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakość i ilość robót zanikających ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i
próby szczelności, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i
uprzednimi ustaleniami.

9.2. Odbiór robót ulegaj ących zakryciu.

Odbiór robót ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót ulegających zakryciu
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej
części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary i próby szczelności, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami
technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbiory cz ęściowe.

Przed wystąpieniem o Przejściowe Świadectwo Płatności, Wykonawca zgłosi do odbioru
częściowego wszystkie roboty, których Płatność ma dotyczyć. O gotowość danej części Robót do
odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru pisemnie. Odbiór będzie przeprowadzony
bez zbędnej zwłoki.
Jakość i ilość Robót oceniana jest na podstawie:
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• dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów inspekcji i badań potwierdzających jakość i
zgodność wykonanych robót z Kontraktem, takich jak: raporty z prób, np. próby na eksfiltrację i
infiltrację, atesty, certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o
zgodności z projektem wykonanych robót, wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu
oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót,

• przeprowadzonych przez Inspektora Nadzoru inspekcji, badań i prób. Z przeprowadzonego
odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inspektora Nadzoru, Wykonawcę i inne
osoby uczestniczące w odbiorze. W protokole odbioru robót, należy podać przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i
niezawodność wykonanych robót:
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową i ST,
- rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń,
- technologie wykonania robót,
- parametry techniczne wykonanych robót.

Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez
Wykonawcę oraz raporty z prób. Wzór protokołu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem
Nadzoru. Roboty zostaną uznane przez Inspektor Nadzoru za podstawę do wystąpienia o
Przejściowe Świadectwo Płatności, kiedy przeprowadzony odbiór częściowy da wynik pozytywny.
Protokół odbioru robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo Płatności.
Jeżeli w zakres robót stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą roboty poddane odbiorom we
wcześniejszym okresie, Wykonawca załączy do wystąpienia protokoły z tych odbiorów.
Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności
wynikających z Kontraktu.

9.4. Przejęcie robót. Próby ko ńcowe. Wystawienie Świadectwa Przej ęcia.

 9.4.1. Cel Prób Ko ńcowych.
Celem Prób Końcowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodności z

Kontraktem wszystkich Robót nim objętych, w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych jest dostarczenie przez Wykonawcę dokumentów
określonych w pkt 2.4.2.

Wykonawca poinformuje pisemnie Inspektora Nadzoru o spełnieniu wszelkich wymagań
formalnych i gotowości do przystąpienia do Prób Końcowych. Wykonawca nie rozpocznie Prób
Końcowych przed wydaniem przez Inspektora Nadzoru potwierdzenia osiągnięcia gotowości do
rozpoczęcia Prób.

W terminie do 14 dni od dnia otrzymania tego potwierdzenia od Inspektora Nadzoru,
Zamawiający zawiadamia o zakończeniu Robót wszystkie organy, w stosunku, do których istnieje
obowiązek powiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie z Prawem
budowlanym. Nie zajęcie stanowiska przez w/w wymienione organy, w terminach ustawowych,
traktuje się jak brak zgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

Próby przeprowadzać będzie Komisja. W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod
względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe, Komisja w porozumieniu z
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin przystąpienia do Prób. Z przeprowadzonych Prób
Końcowych Wykonawca sporządzi protokół według wzoru uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru.
Protokół musi zostać poświadczony przez wszystkich członków Komisji. Niezależnie od
zatwierdzenia Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia Prób w
sposób dokumentujący zgodność z Kontraktem, a w szczególności dokumentujący osiągnięcie
parametrów końcowych określonych w Kontrakcie. Każdą kolejną fazę prób można rozpocząć
wyłącznie po pozytywnym zakończeniu fazy poprzedniej. Każdorazowo pomiary parametrów pracy
urządzeń i instalacji dokonywane w trakcie Prób, w poszczególnych ich fazach porównywane będą
z dopuszczalnymi wartościami tych parametrów określonymi w instrukcjach obsługi i DTR.
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Parametry dopuszczalne podane będą z wartościami tolerancji. Przekroczenie wartości tolerancji
parametru kwalifikowane będzie jako niepowodzenie próby.

9.4.2. Dokumenty wymagane do rozpocz ęcia Prób Ko ńcowych maj ących na celu
Przejęcie Robót i Odcinków i wystawienie Świadectwa Przej ęcia.

Warunkiem przystąpienia do prób końcowych jest dostarczenie przez Wykonawcę
dokumentów odbiorowych wyszczególnionych w pkt. 2.4. W przypadku, gdy według Inspektora
Nadzoru Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do Przejęcia,
Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin Przejęcia Robót.

9.4.3. Zakres i etapy Prób Ko ńcowych.
W ramach Prób Końcowych dokonane zostanie komisyjne:

• sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót poprzez weryfikacje ich
zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami Kontraktu

• sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów
częściowych, protokołów z prac regulacyjno - pomiarowych, atestów i świadectw
technicznych itp.

• wykonanie prób, badań i inspekcji, których przeprowadzenie w trakcie Prób Końcowych
przewidziano w poszczególnych ST,

• przeprowadzenie rozruchu urządzeń zgodnie z wymaganiami podanymi w poszczególnych
ST i z zatwierdzonym Programem rozruchu

• ocena inspekcji telewizyjnej kamerą wideo. (Kanał przed inspekcją powinien być
wyczyszczony ciśnieniowo)

• ocena prób szczelności na eksfiltrację i infiltrację
• ocena wyników pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu

 9.4.4. Raport z Prób Ko ńcowych.
Raport z Prób Końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia Prób

Końcowych oraz wytyczne dotyczące eksploatacji.
W szczególności Raport powinien zawierać następujące elementy:

• protokoły z przeprowadzonych podczas Prób Końcowych badań, prób inspekcji,
• protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń,
• protokoły potwierdzające zgodność wykonanych robót z Kontraktem i dokumentacją

projektową,
• protokół stwierdzający, że obiekt spełnia założone wymagania technologiczne oraz

wszystkie wymogi w zakresie BHP i p-poż,
• protokół stwierdzający kompletność oświadczeń właścicieli gruntów, na których

prowadzone były roboty budowlane, o braku roszczeń po wykonanych robotach.

Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wymagań ustalonych przez Inspektora Nadzoru. Termin wykonania Robót
poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. Po wykonaniu przez Wykonawcę
Robót poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku konieczności wykonania tych Robót
i zaakceptowaniu poprawności Robót przez Komisję Inspektor Nadzoru wystawi Świadectwo
Przejęcia Robót.

9.5. Podstawa płatno ści.

 9.5.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę

obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji
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przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na
jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
• Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami.
• Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, opłatami importowymi i celnymi,

kosztami magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy.
• Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami (transport na plac budowy i z

powrotem, instalacja i likwidacja, postój)
• Koszty pośrednie zawierające m.in. wynagrodzenie pracowników i kierownictwa,

zapewnienie bezpieczeństwa ochrona placu budowy, znaki tymczasowe, koszty BHP,
koszty pełnej obsługi geodezyjnej powierzonej specjalistycznej firmie geodezyjnej, koszty
projektu organizacji i oznakowania ruchu drogowego opłaty za zajęcie pasa drogi, koszty
zagospodarowania odpadów, koszty nadzorów specjalistycznych, które powinny być
zlecone przez Wykonawcę do odpowiednich przedsiębiorstw i instytucji użytkujących
względnie administrujących poszczególnymi elementami istniejącego uzbrojenia i
zagospodarowania terenu, opłaty dla odpowiednich jednostek za naprawy instalacji
komunalnych, przełożenie uzbrojenia podziemnego, opinie ekspertów, ubezpieczenia (w
tym od wszelkich ryzyk budowlano-montażowych), zysk kalkulacyjny i ryzyko oraz profit.

• Koszty uprzątnięcia placu budowy i innych miejsc przyległych
Elementy nieuwzględnione osobno w przedmiarze robót traktuje się jako uwzględnione w

cenie jednostkowej innych robót. 

10. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY I NORMY.

10.1. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

10.2. Równowa żność norm i zbiorów przepisów prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie przywołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać
mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty,
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych
norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy
i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu.

10.3. Lista stosowanych norm i normatywów.

Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wszystkie obowiązujące normy, normatywy
i inne akty prawne. W szczególności dotyczy to między innymi norm i normatywów przywołanych
poniżej:
[1] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych /tj. z 2007r, Dz. U. Nr
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223, poz. 1655 z późn. zm./

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane /tj. z 2006r Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z późn.
zm./.

[3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 19.12.1994r /Dz. U. Nr
10/.

[4] Rozporządzenie z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań
geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie
/Dz. U. z 1995 Nr 25 poz. 133/.

[5] Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
późn. zm./.

[6] Rozporządzenie z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego /Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1133/.

[7] Warunki Ogólne.

[8] Warunki Szczególne.

[9] PN-ISO-7737:1994  Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących
dokładności wymiarów

[10] PN-ISO-3443-7:1994  Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów
odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna -
Metoda 2 (Metoda kontroli statystycznej)

[11] PN-ISO 3443-8:1994  Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych.

[12] PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie - Szeregi
wartości stosowane do wyznaczania tolerancji

[13] PN-ISO-7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów
budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych.

[14] PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów
budowlanych. Metody i przyrządy

10.4. Obowi ązujące nazwy i kody robót.

Opierając się na Rozporządzeniu (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz Rozporządzeniu
Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 roku zmieniające rozporządzenie (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) w
punkcie 2.1.4.2. zamieszczono nazwy i kody działów, grup, klas i kategorii robót budowlanych
objętych przedmiotem zamówienia.

Słownik główny opiera się na strukturze drzewa obejmującej kody składające się
maksymalnie z dziewięciu cyfr, powiązane ze sformułowaniami, które stanowią opis dostaw, robót
budowlanych lub usług tworzących przedmiot zamówienia. Kod numeryczny składa się z 8 cyfr,
podzielonych w następujący sposób:

• pierwsze dwie cyfry określają działy (XX000000-Y);
• pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y);
• pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y);
• pierwsze pięć cyfr określa kategorie (XXXXX000-Y).

Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii.
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Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr.
Słownik uzupełniający może być stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu

zamówienia. Pozycje składają się z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadającymi mu
sformułowaniami umożliwiającymi dodanie dalszych szczegółów odnoszących się do
szczególnego charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych towarów. Kod alfanumeryczny
składa się z:

• pierwszego poziomu zawierającego literę odpowiadającą sekcji;
• drugiego poziomu zawierającego cztery cyfry, z których pierwsze trzy wskazują na

poddział, a ostatnia służy do celów weryfikacji.

10.4.1. Działy, grupy, klasy i kategorie robót budo wlanych.
Dla robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie ze Wspólnym

Słownikiem Zamówień, można wyróżnić opisane w działy, grupy, klasy i kategorie.
 

10.4.2. Struktura systemu klasyfikacji.
CPV składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego.

Kody CPV Opis

45000000-7 Roboty budowlane
45100000- Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45111250-5 Badanie gruntu
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów
45112200-7 Usuwanie powłoki gleby
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub

ich części oraz roboty w zakresie Inżynierii lądowej i wodnej 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii

energetycznych 
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
45231110-9 Kładzenie rurociągów 
45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociągów 
45231112-3 Instalacja rurociągów 
45231113-0 Poziomowanie rurociągów 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

ścieków 
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45240000-1 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
45244000-9 Wodne roboty budowlane 
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SST-01.00 - Roboty przygotowawcze.

Kody CPV Opis
45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 
45112200-7 Usuwanie powłoki gleby 
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru Robót związanych z wytyczeniem trasy kanalizacji sanitarnej oraz jej punktów
wysokościowych; zdjęcia warstwy humusu; rozebrania dróg, chodników, płotów i innych
konstrukcji oraz wycinki drzew i krzewów.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie powyżej.

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót jak niżej:

 1.3.1. Roboty pomiarowe i geodezyjne.
− wytyczenie w terenie przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej,
- wytyczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi

trasy punktów wysokościowych,
- wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robót
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie

w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.
- wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót.
- określenie położenia obiektów
- wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów obiektów

budowlanych w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja
- inwentaryzacja elementów naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych
- wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna za potrzebne
- transport materiałów
- dokumentację fotograficzną istniejących warunków

 1.3.2. Roboty rozbiórkowe.
− rozbiórka nawierzchni dróg, krawężników, obrzeży, wpustów deszczowych, chodników,

wjazdów ulicznych, płotów i innych konstrukcji (w tym także: dróg, krawężników, chodników,
ścieżek, płotów i innych elementów wewnątrz prywatnych posesji).

- prace pomiarowe
- oznakowanie robót
- dokumentacja fotograficzną istniejących warunków
- rozbiórka elementów
- segregacja materiałów z rozbiórki na materiały odpadowe, materiały do recyklingu i nadające

się do powtórnego wykorzystania bez przeróbki
- wybór miejsc wywiezienia materiałów z ewentualnym uzyskaniem zgody na składowanie

materiałów w wybranym miejscu 
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- wywiezienie materiału z rozbiórki z zabezpieczeniem materiałów nadających się do
powtórnego wykorzystania 

- Uporządkowanie miejsc prowadzenia robót wraz z ich zabezpieczeniem

 1.3.3. Wycinka drzew i krzewów.
− Wycinka drzew i krzewów, karczowanie korzeni
− Mechaniczne karczowanie pni
− Wykopy ręczne
− Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami 
− Wywożenie dłużyc
− Wywożenie karpiny i gałęzi
− Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku
− Przesadzenie drzew i krzewów nadających się do wykorzystania
− Uporządkowanie miejsc prowadzenia robót wraz z ich zabezpieczeniem

 1.3.4. Usuni ęcie humusu i darniny.
− usunięcie i wywóz warstwy humusu i darniny
− dokumentację fotograficzną istniejących warunków
- zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na odkład
- zdjęcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i składowaniem jej w regularnych pryzmach
- zabezpieczenie składowanego humusu i darniny przed zanieczyszczeniem i nadmiernym

wpływem warunków atmosferycznych
- uporządkowanie miejsc prowadzenia robót wraz z ich zabezpieczeniem

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące prowadzenia robót.

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w specyfikacji technicznej ogólnej
ST.00.00 pkt 2.

1.5. Określenia podstawowe.

Punkty główne trasy.  
Punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy.
Pozostałe okre ślenia podstawowe . 
Są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”, punkt 1.5. oraz w pozostałych zamieszczonych w
ramach niniejszego opracowania specyfikacjach technicznych.

2. MATERIAŁY.

Materiały muszą spełniać wymogi opisane w specyfikacji technicznej ogólnej
ST.00.00 pkt 3.

2.1.Rodzaje materiałów.

 2.1.1. Roboty pomiarowe.
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub

prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,5 metra. Pale drewniane
umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć
średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy
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stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,3 m, a dla punktów
utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki"
powinny mieć długość około 0,5m i przekrój prostokątny.

 2.1.2. Roboty rozbiórkowe

Materiały pochodzące z rozbiórki mogą zostać ponownie wykorzystane do Robót, jeżeli
wyrazi na to zgodę Inspektor Nadzoru. Inspektor Nadzoru wskaże miejsca, w których można
będzie je zabudować.

3. SPRZĘT.

Sprzęt musi spełniać wymogi opisane w specyfikacji technicznej ogólnej ST.00.00 pkt 4.

3.1. Sprzęt pomiarowy.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować
następujący sprzęt:

• tachimetry elektroniczne,
• niwelatory automatyczne samopoziomujące,
• lustra dalmiercze,
• tyczki,
• ławy,
• taśmy stalowe i szpilki
• oprogramowanie licencyjne
• sprzęt komputerowy.

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. Sprzęt musi posiadać świadectwo
legalizacji.

3.2.Sprzęt do usuwania warstwy humusu.

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować:
− równiarki,
− spycharki,
− łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach gdzie

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,
− koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą

zastosowania takiego sprzętu.

3.3.Sprzęt do robót rozbiórkowych i wycinki drzew.

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń oraz z wycinką
drzew i krzewów może być wykorzystany sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru:
- spycharki,
- ładowarki,
- samochody ciężarowe skrzyniowe i samowyładowcze,
- zrywarki,
- młoty pneumatyczne,
- piły mechaniczne,
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- pilarki spalinowe,
- koparki,
- frezarka do asfaltu,
- piła do asfaltu.

4. TRANSPORT.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
ogólne" ST.00.00 pkt. 5.

4.1. Transport sprz ętu i materiałów.

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić środkami transportu
dostosowanymi do ich przewozu i posiadającymi stosowne atesty (należy uwzględnić wymiary
sprzętu, jego ciężar oraz możliwość jego odpowiedniego zamocowania).

Sprzęt pomiarowy, laboratoryjny itp. należy przewozić zgodnie z wytycznymi zawartymi w
instrukcjach obsługi przewożonych sprzętów z zachowaniem szczególnej ostrożności. Środki
transportu należy dobrać stosownie do wymagań zawartych w wytycznych. Sprzęt powinien być
przewożony z odpowiednim zabezpieczeniem (oryginalne walizki, futerały itp.). Powyższe zasady
należy zachować przy załadunku i wyładunku sprzętu. Należy uniemożliwić przesuwanie się
samoczynne sprzętu podczas jazdy oraz nie wolno dopuszczać do wstrząsów podczas jazdy.

4.2. Transport humusu i darniny.

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić
transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i
przeznaczenia humusu. 

Do wywozu gruntu należy stosować samochody samowyładowcze o nacisku na oś do 8
ton. Grunt oraz inne materiały sypkie należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed
rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem środowiska oraz w sposób zabezpieczający je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi kruszywami (np.
innych klas, gatunków itp.).  W/w zasad należy przestrzegać przy załadunku i wyładunku.

4.3. Transport materiałów z rozbiórki.

Materiał z rozbiórki i wycinki można przewozić środkami transportu przystosowanymi i
posiadającymi odpowiednie atesty do przewozu stosownych materiałów. Np. samochody
ciężarowe skrzyniowe i samowyładowcze.

Materiały należy przewozić w sposób uniemożliwiający ich wypadnięcie oraz przesuwanie
się podczas transportu. Materiał pochodzący z wycinki drzew i krzewów powinien być odpowiednio
pocięty, posegregowany, ułożony i związany. Całość ładunku powinna być zakryta siatką
ochronną.

5. WYKONANIE ROBÓT.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania ogólne" ST.00.00 pkt 6. 

5.1. Organizacja robót .

Ogólne wymagania dotyczące organizacji robót w obrębie ulic podano w specyfikacji
technicznej „Wymagania ogólne" ST.00.00 pkt 2.3.3. 
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5.2. Ogólne zasady wykonywania robót przygotowawczy ch.

Wykonawca przed przystąpieniem do robót na danym odcinku sporządzi w ramach ceny za
roboty przygotowawcze, dokumentację fotograficzną obiektów w pasie robót z adresem obiektu i
krótkim opisem stanu technicznego ze szczegółowym uwzględnieniem istniejących uszkodzeń i
pęknięć.

5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

 5.3.1. Warunki techniczne wykonania robót.

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami G.U.G. i K.
przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne obiektów
budowlanych oraz punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu charakterystycznego
inwestycji i dostarczyć Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych.
Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien
natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów
głównych trasy i (lub) reperów roboczych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń
w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one
odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej
realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy.

 5.3.2. Wyznaczenie punktów wysoko ściowych.

Tyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej oraz
w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora Nadzoru. Wyznaczone punkty na osi budowli nie
powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy
wyznaczyć z dokładnością do jednego cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji
projektowej.

 5.3.3. Wyznaczenie roboczych punktów wysoko ściowych.
Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego

inwestycji. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. Jako repery robocze można wykorzystać punkty
stałe na stabilnych, istniejących budowlach.

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów
państwowych.

5.4. Dokumentacja odbiorowa.

Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inspektorowi Nadzoru, przed przyjęciem
robót, dokumentację odbiorową przedstawiającą wszystkie obiekty tak, jak zrealizował je Wykonawca, z
zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót. Dokumentacja musi być przygotowana
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w Polsce oraz wymogami ujętymi w pkt 2.5.3
Ogólnych Specyfikacji Technicznych SST-00.00. 
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Wraz z mapą z inwentaryzacji należy dostarczyć kopie szkicu polowego, karty studzienek i
tabelaryczne zestawienie wykonanych przewodów kanalizacyjnych (wg wzoru dostarczonego przez
Zamawiającego). Całość geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej podlega weryfikacji przez JRP
Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego.
Zamawiający zastrzega sobie okres do 10 dni roboczych na sprawdzenie dostarczonych materiałów.

5.5. Wykonanie robót rozbiórkowych.

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów
wymienionych w punkcie 1.3.2. niniejszej specyfikacji zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w
specyfikacjach technicznych lub przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy możliwe do
powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile
uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy powinien on przewieźć je na miejsce
określone w specyfikacjach technicznych lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i
materiały, które zgodnie z specyfikacją techniczną stają się własnością Wykonawcy powinny być
usunięte z terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, chodników,
ogrodzeń, itp. znajdujące się w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą
wykonane wykopy kanalizacyjne lub wodociągowe powinny być tymczasowo zabezpieczone. W
szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie
nie przewiduje się wykonania wykopów pod projektowane obiekty liniowe należy wypełnić
warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z
wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej „Roboty ziemne".

W odpowiedniej cenie Wykonawca winien uwzględnić opłaty za składowanie materiałów z
rozbiórki.

 5.5.1. Roboty w pasie drogowym.
a) Jeśli roboty prowadzone są w pasie drogowym (jezdnia, chodnik) wówczas należy usunąć
warstwy nawierzchni z obszaru robót. Nawierzchnie asfaltowe należy ciąć piłą i usuwać zgodnie z
aktualnymi przepisami o ochronie środowiska. 
Założona technologia usunięcia nawierzchni musi spełniać następujące warunki :

• zapewnienie zdjęcia wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni,
• gwarancja nie powodowania uszkodzeń jakichkolwiek elementów pobocza lub jezdni nie

podlegających rozbiórce,
• nie uszkodzenie przebiegającego, istniejącego uzbrojenia terenu.

b) Nawierzchnie z płyt chodnikowych, kostki betonowej lub bruku kamiennego oraz nawierzchnie
wykonane przez mieszkańców tzw. „systemem gospodarczym” należy rozebrać na całej
szerokości i zabezpieczyć przed zniszczeniem. Krawężniki i opaski należy zdemontować i
składować w sposób pozwalający na ich ponowne wbudowanie po zakończeniu robót
konstrukcyjnych. Elementy nie nadające się do ponownego użycia należy wywieźć na składowisko
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
c) W przypadku konieczności rozebrania elementów ogrodzeń należy je zabezpieczyć w celu
rekonstrukcji. Elementy nie nadające się do ponownego użycia należy wywieźć na składowisko
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
d) Jeśli roboty prowadzone będą w terenach zielonych, wówczas należy usunąć warstwę humusu
z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w dokumentacji
projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Warstwa humusu powinna być zdjęta z
przeznaczeniem do późniejszego użycia przy rekultywacji, umacnianiu skarp, zakładaniu
trawników, sadzeniu drzew i krzewów po zakończeniu robót kanalizacyjnych.
Ilości robót rozbiórkowych podane są w Przedmiarze Robót.
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5.6. Drogi monta żowe.

Drogi montażowe w terenie niezabudowanym należy wykonać z elementów
prefabrykowanych o szerokości 3,0 m na podsypce piaskowej.
Uwaga: Wymagania ogólne odno śnie Robót Przygotowawczych zgodnie z ST.00.00  

5.7. Wykonanie wycinki lub przesadzenia drzew i krz ewów.

Wycinka drzew i krzewów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich
przeszkadzających drzew i krzewów zgodnie z dokumentacją projektową opisaną w ST 00.00
pkt.1.4. specyfikacjami technicznymi lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Zamiar
wykonania prac związanych z wycinką drzew i krzewów oraz ich przesadzaniem należy zgłosić do
odpowiedniego organu administracyjnego.

Wycinka drzew, krzewów oraz ich przesadzanie zostanie przeprowadzona przez
Wykonawcę po uzyskaniu decyzji administracyjnych wymaganych polskimi przepisami prawa.
Stosowne decyzje pozyska Wykonawca własnym staraniem na podstawie upoważnień
udzielonych przez Zamawiającego. Opłaty administracyjne związane z wycinką drzew poniesie
Zamawiający.

 5.7.1. Zasady wykonania robót.
a) Teren pod budowę kolektora w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych

miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i
krzewów.

b) Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie
rębnym, ustalonym przez Inspektora Nadzoru. Termin wykonania wycinki będzie
uzależniony od harmonogramu realizacji inwestycji. W przypadku, gdy prace będą
wykonywane w okresie od listopada do marca, należy zastosować mechaniczne rębarki do
rozdrabniania gałęzi, które umożliwią znaczne ograniczenie objętości materiału
przeznaczonego do wywozu z terenu budowy.

c) W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania
w nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak,
aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy
nie przekraczała 2%.

d) W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się
na głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu.

e) Roślinność istniejąca w pasie robót, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez
Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.

f) Przesadzanie drzew i krzewów należy wykonywać w terminie ustalonym przez Inspektora
Nadzoru i zgodnym z terminem określonym w projekcie.
Przyjmuje się realizację przesadzania roślin w dwóch terminach:
wiosennym - od połowy marca do końca kwietnia, oraz jesiennym - od października do
połowy listopada.

 5.7.2. Usuni ęcie drzew i krzewów.

Przed przystąpieniem do prac związanych z wycinką drzew należy oznaczyć drzewa
przeznaczone do usunięcia zgodnie z operatem dołączonym do projektu. Oznaczone drzewa i
krzewy musi odebrać i sprawdzić Inspektor Nadzoru oraz osoba z Wydziału Ochrony Środowiska
UM w Nowym Targu.
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Zakłada się mechaniczne wykonywanie prac związanych z usuwaniem drzew i krzewów.
Prace te będą realizowane w dwóch etapach:

⇒ Pierwszy będzie obejmował usunięcie części nadziemnej, pocięcie pni,
konarów i gałęzi na odcinki umożliwiające transport, oraz wywóz poza
obszar inwestycji. 
Miejsce docelowego składowania pozostałości po wycince (składowisko
odpadów komunalnych lub teren umożliwiający kilkuletnie
kompostowanie) zostanie zapewnione przed przystąpieniem do
prowadzenia prac. 

⇒ Drugi etap wycinki będzie obejmował usuwanie karp korzeniowych
drzew i krzewów. 
Zakłada się, że realizacja będzie prowadzona przy użyciu koparek - w
trakcie przygotowywania placu budowy oraz wykonywania wykopów
liniowych. 

Pnie drzew i krzewów znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane.

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym
do budowy i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST - 00.02. „Roboty ziemne”.

Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem
się w nich wody.

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające
wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w
czasie robót.

Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z
dużą ostrożnością, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone
w odpowiednim gruncie.

Gatunki drzew oraz ich ilość przewidzianą do wycinki zamieszczono we wniosku o wycinkę drzew
stanowiącej załącznik Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca zobowiązany jest dołożyć starań dla uniknięcia wycinki drzew, nawet tych objętych
pozwoleniem jeśli środki techniczne z zachowaniem wymagań BHP na to pozwolą.

Przy wykonawstwie należy ograniczać do minimum wycinkę drzew. W przypadku drzew
szczególnie wartościowych przy ich odległości mniejszej niż 2 m od krawędzi wykopu należy
dołożyć wszelkich starań w celu zachowania tych drzew, przy jednoczesnym zapewnieniu
warunków bezpieczeństwa pracy w trakcie wykonawstwa. Nawet jeżeli uzyskano zgodę na jego
wycinkę. W przypadku wykopów płytkich wystarczające będzie zabudowanie obudowy pogrążalnej
z rozparciem wzmocnionym na długości ok. 3 m w obie strony chronionego drzewa.

W przypadku wykopów o większej głębokości należy rozważyć zabicie ścianki szczelnej obok
drzew wysokich, o wysokim położeniu gałęzi lub kosztem wycięcia gałęzi niższych, wykonać
ściankę szczelną zachowując drzewo.

 5.7.3. Przesadzanie drzew i krzewów.
Przed przystąpieniem do prac związanych z przesadzaniem drzew należy oznaczyć drzewa

przeznaczone do przesadzenia zgodnie z projektem wykonawczym inwentaryzacji zieleni. Młode
drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z dużą
ostrożnością, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w
odpowiednim gruncie. Przesadzanie drzew i krzewów będzie wykonywane ręcznie. Zakłada się, że
bryły korzeniowe największych przesadzanych roślin będą miały max. 0,7m średnicy, a dołki
wykopane w miejscach docelowych nie więcej niż 1m średnicy. W przypadku sadzenia w gruncie
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kamienistym lub zanieczyszczonym dołki będą „zaprawiane” ziemią urodzajną w ilości ok. 1/3
objętości wykopu. Małe drzewa liściaste będą mocowane do pojedynczych palików, przy
większych planuje się zastosowanie 3 palików. Duże drzewa i krzewy iglaste będą zabezpieczane
poprzez zakładanie różnokierunkowych „odciągów”. 

Przyjmuje się realizację przesadzania roślin w terminach określonych w pkt. 5.7.2
SST.01.00.

 5.7.4. Zabezpieczenie drzew i krzewów.
W trakcie inwentaryzacji roślinności wyznaczono również egzemplarze wymagające

zabezpieczenia w trakcie prowadzenia prac budowlanych. Fragmenty systemu korzeniowego
drzew i krzewów częściowo obcięte i odsłonięte w wykonywanych wykopach, będą osłaniane
matami słomianymi podczas upalnych letnich dni. Pnie drzew od strony terenu pracy sprzętu
zmechanizowanego będą ochraniane konstrukcjami z drewnianych desek łączonych opaskami
elastycznymi. Zakłada się również okresowe wiązanie gałęzi rozłożystych drzew i krzewów,
rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie trasy projektowanej kanalizacji.

 5.7.5. Zniszczenie pozostało ści po usuni ętej ro ślinno ści.
a) Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami ST
lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
b) Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu,
to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne
pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy.
c) Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów
bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów.
d) Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem
małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym
dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez
pozostawienia tlących się części.
e) Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania
lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu
innych prac, Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne
miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, w którym będzie możliwe dalsze spalanie.
f) Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli
pozostałości po spaleniu, za zgodą Inspektora Nadzoru, są zakopywane na terenie budowy, to
powinny być one układane w warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu.
Ostatnia warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna
być odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane
pod rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ
wód powierzchniowych.

5.8. Zdjęcie warstwy humusu lub darniny.

Jeśli roboty prowadzone będą w terenach zielonych, wówczas należy usunąć warstwę
humusu z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych
w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Warstwa humusu powinna
być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy rekultywacji, umacnianiu skarp,
zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów po zakończeniu robót kanalizacyjnych. Humus
składować w pryzmach nie wyższych niż 2m.

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, potrzeb
jego wykorzystania na budowie, itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej
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lub wskazana przez Inspektora Nadzoru według faktycznego stanu występowania.

 5.8.1. Zdjęcie humusu.
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy

umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności
określonych w dokumentacji projektowej.

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek.
W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego
wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna
grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie
robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwę humusu należy zdjąć z
powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w dokumentacji
projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Grubość zdejmowanej warstwy humusu
(zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie
itp.).

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu
powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie
intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym
gruntem nieorganicznym.

 5.8.2. Zdjęcie darniny.
Jeżeli powierzchnia terenu w obrębie pasa przeznaczonego pod budowę ciągów

kanalizacyjnych i obiektów towarzyszących jest pokryta darniną przeznaczoną do umocnienia
skarp, darninę należy zdjąć w sposób, który nie spowoduje jej uszkodzeń i przechowywać w
odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania. Wysokie trawy powinny być skoszone przed
zdjęciem darniny. Darninę należy ciąć w regularne, prostokątne pasy o szerokości około 0,30
metra lub w kwadraty o długości boku około 0,30 metra. Grubość darniny powinna wynosić od
0,05 do 0,10 metra. Należy dążyć do jak najszybszego użycia pozyskanej darniny. Jeżeli darnina
przed powtórnym wykorzystaniem musi być składowana, to zaleca się jej rozłożenie na gruncie
rodzimym. Jeżeli brak miejsca na takie rozłożenie darniny, to należy ją magazynować
w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roślin darninę należy składować w warstwach trawą do
dołu. W pozostałym okresie darninę należy składować warstwami na przemian trawą do góry i
trawą do dołu. Czas składowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczać 4 tygodni.
Darninę nie nadającą się do powtórnego wykorzystania należy usunąć.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania ogólne" ST.00.00 pkt. 7.

6.1. Kontrola jako ści prac pomiarowych.

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach
i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK) zgodnie z wymaganiami podanymi
w punkcie 5.3. niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola usuni ęcia humusu.

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia warstwy
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humusu.

6.3. Kontrola jako ści robót rozbiórkowych.

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego
wykorzystania. Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach
nawierzchni, chodników, ogrodzeń, itp. powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w
specyfikacji technicznej „Roboty ziemne".

6.4. Kontrola jako ści wycinki drzew i krzewów.

Kontrola jakości robót polega na ocenie kompletności wykonanych robót związanych z
wycinką drzew i krzewów. Prace mają być wykonane zgodnie z projektem wykonawczym
inwentaryzacji zieleni. Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po wykarczowaniu
powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w specyfikacji technicznej „Roboty ziemne".

7. OBMIAR ROBÓT.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania ogólne" ST.00.00 pkt 8. 

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI.

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót i podstaw płatności podano w specyfikacji
technicznej „Wymagania ogólne" ST.00.00 pkt. 9. 

8.1. Sposób odbioru robót.

Odbiór robót związanych z przygotowaniem trasy w terenie następuje na podstawie
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które
Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru. Ilość wybranego humusu zostanie określona na
podstawie pomiaru powierzchni z której usunięto humus.

8.2. Podstawy płatno ści. 
 8.2.1. Roboty przygotowawcze – wytyczenie trasy i punktów wysoko ściowych.

Cena jednostkowa 1 mb ułożonego kanału obejmuje m.in.:
• wyznaczenie punktów głównych osi trasy, granic robót i punktów wysokościowych
• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami
• wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robót
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych

przekrojów
• wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem 

i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie
• utrzymywanie i ewentualne uzupełnienie w trakcie robót roboczych punktów sytuacyjno -

wysokościowych
• wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna za potrzebne
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• transport i koszty materiałów
• dokumentację fotograficzną istniejących warunków

 8.2.2. Roboty przygotowawcze – usuni ęcie warstwy humusu.
Cena jednostkowa 1 mb ułożonego kanału obejmuje m.in.:

• dokumentację fotograficzną istniejących warunków
• zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na odkład
• zdjęcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i składowaniem jej w regularnych pryzmach
• zabezpieczenie składowanego humusu i darniny przed zanieczyszczeniem i nadmiernym

wpływem warunków atmosferycznych
• wszelkie opłaty za składowanie humusu i darniny

 8.2.3. Roboty przygotowawcze – 
Rozbiórka elementów dróg, chodników, ogrodzeń i innych obiektów, drogi montażowe oraz
wycinka i karczowanie drzew i krzewów.
Cena jednostkowa 1 mb ułożonego kanału obejmuje m.in.:

• prace pomiarowe
• oznakowanie robót
• dokumentację fotograficzną istniejących warunków
• rozbiórkę elementów
• segregację materiałów z rozbiórki na materiały odpadowe, materiały do recyklingu 

i nadające się do powtórnego wykorzystania bez przeróbki
• wybór miejsc wywiezienia materiałów z ewentualnym uzyskaniem zgody na składowanie

materiałów w wybranym miejscu wraz z opłatami
• wywiezienie materiału z rozbiórki z zabezpieczeniem materiałów nadających się do

powtórnego wykorzystania wraz z ewentualnymi opłatami
• przesadzenie drzew i krzewów nadających się do wykorzystania
• wycinkę drzew i krzewów, karczowanie korzeni, wywóz na składowisko wraz z opłatami
• uporządkowanie miejsc prowadzenia robót wraz z ich zabezpieczeniem.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE.

Część przepisów podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST.00.00 pkt 10.
[1] Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
[2] Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji

i Kartografii, Warszawa 1979.
[3] Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, Główny Urząd Geodezji

i Kartografii 1978.
[4] Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, Główny Urząd Geodezji

i Kartografii. 1983.
[5] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, Główny Urząd Geodezji

i Kartografii 1979,
[6] Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, Główny Urząd Geodezji i Kartografii

1983.
[7] Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, Główny Urząd Geodezji i Kartografii

1983.
[8] PN-D-95017:1992 Surowiec drzewny - Drewno wielkowymiarowe iglaste - Wspólne

wymagania i badania.
[9] PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
[10] PN-D-96002:1972 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
[11] BN-77/8931-12  Drogi samochodowe - Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntu.
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SST-02.00 - Roboty ziemne.
Kod CPV Opis

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111250-5 Badanie gruntu

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 

45112200-7 Usuwanie warstwy humusu
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru wykopów w gruntach IV i V kategorii i zasypek ułożonych kanałów i sieci.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w
czasie budowy kanalizacji sanitarnej i obejmują wykonanie wykopów w gruntach kategorii IV i V i
ich zasypanie po wykonaniu kanalizacji  w tym:

• zmiany w organizacji ruchu drogowego wraz z oznakowaniem tymczasowym
• ułożenie kładek dla pieszych oraz mostków przejazdowych dla ruchu kołowego
• aktualizowanie oznakowania, oświetlenia i zabezpieczeń robót
• dokumentację fotograficzną istniejących warunków
• wykonanie niezbędnych dodatkowych badań gruntu
• wykonanie przekopów kontrolnych
• wykonanie wykopu z hałdowaniem wzdłuż wykopu lub transportem urobku na odkład
• profilowanie dna wykopu i skarp
• zagęszczenie podłoża gruntu w wykopie
• wykonanie niezbędnego odwodnienia i utrzymanie wykopów w stanie suchym w trakcie

robót
• zasypanie wykopu (z zagęszczeniem gruntu) po zakończeniu robót montażowych
• zagospodarowanie nadmiaru gruntu z wykopów

1.4. Ogólne wymagania robót.

Ogólne wymagania robót podano w specyfikacji technicznej ogólnej ST.00.00 pkt 2.1.

 1.4.1. Dokumentacja odbiorowa.
Ogólne wymagania dotyczące dokumentacji odbiorowej podano w specyfikacji technicznej

ogólnej ST.00.00 pkt 2.5.3

1.5. Określenia podstawowe.

Wykopy liniowe w ąsko-przestrzenne.  
Wykopy o szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych.
Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne.  
Wykopy o głębokości do 4 m, którego  powierzchnia jest dostosowana do potrzeb rozwiązań
projektowych.
Głęboko ść wykopu.  
Różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop płytki.  
Wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
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Wykop średni.
Wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gł ęboki.  
Wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
Bagno.  
Grunt organiczny nasycony wodą o małej nośności charakteryzujący się znacznym i długotrwałym
osiadaniem pod obciążeniem.
Ukop.  
Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów położone w obrębie pasa robót.
Dokop.  
Miejsce pozyskania gruntu do zasypania położone poza pasem robót.
Odkład.  
Miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy.
Umocnienie ścian wykopów.  
Umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami przepisów bhp gwarantujące pełne
bezpieczeństwo wykonywania robót dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju gruntu.
Wskaźnik zag ęszczenia gruntu.  
Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona według wzoru:

Is = ρd / ρds

gdzie:

ρd          -    gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3],

ρds  - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], służąca do
oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normą BN-77/8931-
12 [7], [Mg/m3].

Wskaźnik ró żnoziarnisto ści.  Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych
określona według wzoru:

U = d60 / d10

gdzie:

d60  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm],

d10  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm].

Zasypanie wykopu.  
Zasypanie wykopu po ułożeniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiektów oraz pozostałych sieci i
urządzeń.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” punkt 1.5.

2. MATERIAŁY (GRUNTY).

Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania określają przeciętne
wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po
odspojeniu. Dane dotyczące gruntów zawarte są w projekcie budowlanym w części
geotechnicznej. Materiały muszą spełniać wymogi opisane w specyfikacji technicznej ogólnej
ST.00.00 pkt 3. Zasypki należy wykonywać zgodnie z wymogami projektu wykonawczego oraz
specyfikacji ST.03.00. pkt 5.7.
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3. SPRZĘT.

Sprzęt musi spełniać wymogi opisane w specyfikacji technicznej ogólnej ST.00.00 pkt 4.

3.1. Sprzęt do robót ziemnych.

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

• do odspajania i wydobywania gruntów: koparki, ładowarki, młoty mechaniczne, zrywarki
mechaniczne, wiertarki mechaniczne i wiertnice, itp.,

• do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów: spycharki, itp.,
• do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,
• do zagęszczania gruntu: ubijaki, płyty wibracyjne,
• do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu (pompy, igłofiltry, szalunki, ścianki szczelne), itp.
• sprężarki spalinowe
• spychacz
• cysterna

4. TRANSPORT.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
ogólne" ST.00.00 pkt 5. Grunt, kruszywo oraz materiały sypkie należy przewozić w warunkach
zabezpieczających przed rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem środowiska oraz w
sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem, zmieszaniem
z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunków itp.). W/w zasad należy przestrzegać przy
załadunku i wyładunku.

Do wywozu wykopanej ziemi z wykopów należy stosować samochody samowyładowcze
o nacisku na oś do 8 ton.

5. WYKONANIE ROBÓT.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania ogólne" ST.00.00 pkt 6.

5.1. Zasady prowadzenia robót.

Wykonawca powinien:
- na bieżąco aktualizować oznakowanie i zabezpieczenie robót
- na dojazdach do posesji na czas prowadzenia robót zakładać przenośne mostki przejazdowe
- w miejscach skrzyżowań projektowanych przewodów z dojściami do budynków mieszkalnych lub
chodnikami ułożyć, na czas prowadzenia robót, kładki dla pieszych
- kładki powinny mieć szerokość minimum 0,80 m (przy ruchu jednokierunkowym) oraz być
wyposażone w barierki ochronne o wysokości 1,10 m oraz spełniać pozostałe wymagania
B.H.P. 
- przejścia powinny być dobrze oświetlone w nocy
- na zwężonych odcinkach ulic zapewnić pas dla ruchu pojazdów o szer. min 2,75 m
- przy zbliżeniach do słupów, zabezpieczyć je odciągami
- przy zbliżeniach wykopów do drzew na odległość mniejszą od 2,0 m wykopy wykonywać ręcznie
bez naruszania masy korzeniowej, najlepiej w obrębie drzewa rurociąg przeprowadzić w rurze
ochronnej.

Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokona ponownej weryfikacji położenia kabli,
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instalacji i innych struktur podziemnych. W przypadku konieczności naruszenia lub przerwania
istniejących instalacji Wykonawca nie podejmie żadnych działań bez powiadomienia o tym
Inspektora Nadzoru i przed ustaleniem odpowiednich poczynań. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za powzięcie wszelkich koniecznych środków w celu ochrony, utrzymania i
tymczasowego dostępu do tego typu usług, z których korzystanie zostało w wyniku robót
uniemożliwione. W przypadku zaistnienia awarii należy postępować zgodnie z ST.00.00 pkt. 6.3.
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót – wykopu
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych
geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.

W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać
sposobem ręcznym.

Jako zasadę przyjmuje się, że w ulicach wykopy wykonywane będą o ścianach pionowych
z umocnieniem ścian. Ściany mogą być umacniane wypraskami, grodzicami lub balami. W innych
miejscach, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru mogą być to wykopy przestrzenne
z odpowiednim nachyleniem skarp. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi
wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie
ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Dno
wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej lub
zgodnie ze wskazaniami Inspektora  Nadzoru.

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie
prowadzenia robót. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane
bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona
ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem  Nadzoru.

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5
cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy
wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki.

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna.
Ławy należy montować nad wykopem na wysokości około 1,0 m nad powierzchnią terenu
w odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwałe oznakowanie projektowanej osi
przewodu.

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.

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia
głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu w odległości nie przekraczającej 20 m. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegółowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji sanitarnej
zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót.

Wszystkie wykopy o głębokości przekraczającej 1,0 m należy zabezpieczyć zgodnie z
Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych /Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401/.  

Przy głębokościach wykopu powyżej 4,0 m należy wykonać dodatkowe obliczenia
konstrukcyjne obudowy wykopów. Wykopy głębokie tj. powyżej 4m należy zabezpieczyć w
oparciu o wykonany projekt wykonawczy zabezpieczeń, zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
Szalunek musi być wykonany w sposób umożliwiający stopniowe usuwanie go od dołu w miarę jak
wykonywana jest podsypka, obsypka i zasypka wykopu.

Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego
wykorzystania (zasyp wykopów) należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach
tymczasowych zależnie od stanu zainwestowania terenu. Wydobywaną ziemię na odkład należy

 Strona  6



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ 

WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO UL. SOPOTNICKIEJ I STASZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SZCZAWNICA – ZADANIE I  .

SST- 02.00 – ROBOTY ZIEMNE

składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście
wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

W przypadku napotkania podczas prac gruntów miękko-plastycznych lub nie nośnych
należy wybrać taki grunt na gł. 1 m i wypełnić wykop podsypką żwirowo-piaskową, a na niej ułożyć
geotkaninę, która będzie zabezpieczać podsypkę piaskową przed wypłukaniem spod rury (prace w
takich warunkach przyjęto ogólnie w wysokości 5 % ogólnej długości sieci).

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania powinien być
wywieziony przez Wykonawcę na odkład.

Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz
z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje także
ponowny załadunek i powrót na miejsce zasypania.

Nadmiar urobku należy przetransportować w miejsce wybrane przez Wykonawcę
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykop należy zasypać po ułożeniu w nim obiektu
liniowego oraz wykonaniu pozostałych obiektów i urządzeń towarzyszących rozpoczynając od
równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym ubiciem ziemi warstwami grubości 10 –20cm,
drewnianymi ubijakami. Kanały, sieci z rur PVC, PE, PP,PEHD, należy obsypać piaskiem do
wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Pozostały wykop do poziomu terenu należy zasypać
warstwami ziemi o grubości 20 – 30 cm sposobem ręcznym lub mechanicznym. Warstwy należy
zagęszczać mechanicznie. Jednocześnie z zasypywaniem przewodu należy stopniowo prowadzić
rozbiórkę umocnienia. Zasypywanie wykopów, gdzie to jest możliwe winno zostać podejmowane
natychmiast jak tylko pewne roboty zostaną zakończone. Oprócz złączy na przewodach
kanalizacyjnych. Miejsca te powinny być odkryte do chwili zakończenia próby szczelności i prób
ciśnieniowych. Należy podjąć szczególe starania, aby w czasie zasypywania wykopów nie
przemieścić lub uszkodzić rur. Nie wolno używać zagęszczarek w odległości mniejszej niż 300 mm
od rur i złączek.

Urobek nie nadający się do wypełnienia wykopu, jak i materiał nadmiernie spulchniony
winien być przetransportowany do miejsca składowania. Humus winien zostać ponownie
rozścielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnej głębokości.

Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych. Po ukończeniu
zasypywania wykopu, o ile projekt nie stanowi inaczej, teren należy przywrócić do stanu
pierwotnego. Jeżeli projekt nie stanowi inaczej, teren po wykopach należy zrekultywować.

W ramach ceny za wykonanie wykopów Wykonawca, uwzględniając obowiązujące
przepisy prawne, uzyska:

• pozwolenie na składowanie odpadów, w tym postępowanie z masami ziemnymi lub
skalnymi jeżeli są usuwane lub przemieszczane w związku z realizacją inwestycji,

• aktualizację, z właściwymi instytucjami, uzgodnień i decyzji, które straciły ważność a były
podstawą do wydania Decyzji.
Wykonawca winien uwzględnić w cenie za wykonanie wykopów wszelkie należności z

tytułu prawa własności, wydobycia, dzierżawy, a także opłaty za składowanie odpadów, śmieci i
niebezpiecznych odpadów oraz z tytułu wydobycia kamienia, piasku, żwiru, gliny lub innych
materiałów niezbędnych do wykonania Robót. 

W przypadku odstępstw warunków gruntowych określonych dla posadowienia należy
wstrzymać roboty i poinformować Inspektora  Nadzoru.

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 je wykonać w taki sposób aby rozdrobnienie gruntu
umożliwiało użycie środków do załadowania lub przemieszczenia gruntu (koparek, ładowarek,
zgarniarek, równiarek itp.).

 Strona  7



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ 

WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO UL. SOPOTNICKIEJ I STASZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SZCZAWNICA – ZADANIE I  .

SST- 02.00 – ROBOTY ZIEMNE

Odspajanie gruntów skalistych za pomocą materiałów wybuchowych
Na prowadzenie robót z użyciem materiałów wybuchowych, Wykonawca uzyska zgodę właściwych
instytucji, wynikającą z obowiązujących przepisów (np. okręgowego urzędu górniczego) oraz
zastosuje się do przepisów i wymogów związanych z ewentualnym występowaniem form ochrony
przyrody na terenie prowadzenia robót budowlanych. O zamiarze prowadzenia prac strzałowych
Wykonawca powinien każdorazowo zawiadomić Inżyniera i uzyskać na to jego zgodę. Wykonawca
będzie prowadził księgę kontroli materiałów wybuchowych, rejestrując przychody i rozchody tych
materiałów. Odspajanie gruntów za pomocą materiałów wybuchowych może być prowadzone tylko
pod bezpośrednim dozorem uprawnionego pracownika (strzałowego). Na terenie robót materiały
wybuchowe mogą być przetrzymywane w podręcznych składach, nie dłużej niż w okresie jednej
zmiany. Przed przystąpieniem do prac strzałowych Wykonawca ma obowiązek określić i
odpowiednio oznakować strefę zagrożenia. Wykonawca musi zadbać, poprzez podjęcie
niezbędnych czynności zabezpieczających o to, aby prace strzałowe nie spowodowały zagrożenia
dla zdrowia i życia ludzi, jak również uszkodzeń obiektów, urządzeń oraz środowiska naturalnego.
Otwory strzałowe, ich rozmieszczenie, średnice, kierunek i głębokość powinny być dostosowane
do przebiegu uwarstwienia skały i jej szczelinowatości, w sposób zgodny z praktyką i zasadami
prowadzenia prac strzałowych. W skale spękanej można umieszczać materiał wybuchowy
bezpośrednio w szczelinach. Jeśli Wykonawca nie zamierza dokonać odstrzału bezpośrednio po
wywierceniu otworu, to powinien otwór zabezpieczyć przed nawilgoceniem przez zamknięcie go
korkiem (np. z papieru). Wielkości ładunków powinny być ustalone na podstawie praktyki lub
obliczone z odpowiednich wzorów. Materiał wybuchowy można załadować do otworów po
sprawdzeniu, że zostały należycie wykonane, oczyszczone i osuszone. Otwory trudne do
osuszenia, przy strzelaniu materiałem wrażliwym na działanie wilgoci, winny być załadowane do
wysokości słupa wody nabojami odpowiednio izolowanymi, np. przez powleczenie bitumem lub
parafiną. Rozmieszczenie ładunków w otworze strzałowym, sposób założenia naboju udarowego
ze spłonką, lontem, zapalnikiem i wykonania przybitki oraz odstrzelenia ładunków, powinny być
dostosowane do postulowanego efektu strzelania i wykonane zgodnie z praktyką. Dla
niezawodności odstrzelenia otworu, zaleca się wprowadzać do naboju dwa zapalniki połączone
równolegle. W robotach strzałowych, prowadzonych w sąsiedztwie dna wykopu i powierzchni
skarp, rodzaj i miejsca założenia ładunków wybuchowych należy dobrać tak, aby nie osłabić
masywu skały poniżej projektowanej linii skarp i dna wykopu.

Materiały do prac strzałowych należy przechowywać w magazynie spełniającym wymogi
bezpieczeństwa w tym zakresie, posiadającym oddzielne pomieszczenie do składowania tych
materiałów. Dostęp do materiałów wybuchowych mogą mieć jedynie osoby o odpowiednich
uprawnieniach do prowadzenia prac strzałowych. Wykonawca ma obowiązek ścisłej ewidencji
materiałów wybuchowych.

5.2. Wymagania dotycz ące zagęszczenia.

Muszą być zgodne z instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów opracowanych
przez producenta rur. Współczynnik zagęszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie
powinien być niższy niż 0,85 dla gruntu położonego poza pasami drogowymi oraz 0,95 dla gruntu
pod drogami. Grunt winien zostać zbadany wg PN-B-04481:1988. Grunty budowlane, badanie
próbek gruntu.

5.3. Odwodnienie wykopów.

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

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny umożliwiający
szybki odpływ wód z wykopu. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu
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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. 

Przy budowie kanalizacji w zależności od głębokości wykopu; rodzaju gruntu i wysokości
wymaganej depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia:
− powierzchniowa,
− drenażu poziomego,
− depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej,

Dla kanałów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć
warstwę filtracyjną z tłucznia lub żwiru grubości 15 cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda
gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych
umieszczonych w dnie wykopu co około 50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót,
względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej
należy zastosować typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 5-6 m montowane za pomocą
wpłukiwanej rury obsadowej średnicy 0,14 m. Igłofiltry wpłukiwać w grunt po obu stronach co 1,5
m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę
pompowania w czasie 6 godzin za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku
wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej. Zakres robót odwadniających należy dostosować do
rzeczywistych warunków gruntowych i wodnych w trakcie wykonywania robót.

Wykonawca dokona uzgodnień z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie
zrzutu wody z wykopów i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne opłaty należy ująć
w cenie za wykonanie wykopów.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania ogólne" ST.00.00 pkt 7.

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót z iemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopów. Sprawdzenie wykonania wykopów polega na
kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz
w dokumentacji projektowej.
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
- zapewnienie stateczności ścian wykopów,
- sprawdzenie czy leżące w pobliżu górnej krawędzi wykopu urządzenia lub materiały są poza

obszarem kąta tarcia wewnętrznego gruntu,
- sprawdzenie jakości umocnienia,
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
- dokładność wykonania wykopów,
- wykonanie i grubość wykonanej warstwy podsypki i zasypki,
- zagęszczenie zasypanego wykopu.

6.2. Badania do odbioru robót  ziemnych.

Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów:
• Pomiar szerokości dna: pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 200 m na prostych i co

50 m w miejscach, które budzą wątpliwości.
• Pomiar spadku podłużnego dna: pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz

w punktach wątpliwych.
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• Pomiar grubości podsypki (30 cm, 20cm lub 10cm poniżej rur, zgodnie z dokumentacją
techniczną),

• Pomiar grubości obsypki z piasku (30 cm nad rurami ),
• Pomiar grubości drenażu,
• Pomiar długości i średnicy sączków,
• Badanie zagęszczenia gruntu: wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej

warstwy,
• Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy,

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych,
zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie
metod wykonywania wykopów.

• Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia zagęszczenia
gruntu podłoża i jego ewentualnego dogęszczenia. Jednocześnie bada się jego
rodzaj, naturalną wilgotność, zgodność z określonymi warunkami w dokumentacji
projektowej i sprawdza się czy odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480:1986.
W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w dokumentacji projektowej
należy przeprowadzić dodatkowe badania według PN-B-03020:1981 rodzaju i
stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę w dokumentacji projektowej
oraz przedstawić do akceptacji Inspektora  Nadzoru.

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

• Badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczenia gruntu
nasypowego według BN-77/8931-12 i wilgotności zagęszczonego gruntu.

• Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i
obmiar, przy czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach
badanego odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto
usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża.

Szeroko ść dna.  
Szerokość dna nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 0 ± 5 cm.
Spadek podłu żny dna.  
Spadek podłużny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych nie może
dawać różnic w stosunku do rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm.
Grubo ść warstwy podsypki.  
Grubość warstwy podsypki nie może się różnić o więcej,  niż 2 cm.
Grubo ść obsypki z piasku. 
Grubość warstwy obsypki nie może się różnić o więcej, niż 5 cm.
Zagęszczenie gruntu.  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny z
założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBÓT.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania ogólne" ST.00.00 pkt 8. Obmiar robót będzie wykonywany na zasadach ogólnych.
Jednostka obmiarowa 1 mb ułożonego kanału zawiera m.in. koszt wszystkich prac opisanych w
niniejszej SST – Roboty ziemne, a wyszczególnione w pkt. 1.3 oraz pkt. 8. W jej skład są wliczone
wykopy, podsypki, zasypki, odwodnienie i inne prace temu towarzyszące oraz ujęte w tej
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specyfikacji.

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI.

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania ogólne" ST.00.00 pkt 9. Odbiór robót ziemnych będzie się odbywać na zasadach
ogólnych, a roboty te będą traktowane jako zanikające.

8.1. Podstawa płatno ści.

Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania ogólne" ST.00.00 pkt 9.

SST.02.00. Roboty ziemne – wykopy, zasypy i nasypy w gruntach IV i V kategorii.
Cena jednostkowa 1 mb ułożonego kanału obejmuje m.in.:

• zmiany w organizacji ruchu drogowego wraz z oznakowaniem tymczasowym
• opłaty za zajęcie pasa drogowego
• ułożenie kładek dla pieszych oraz mostków przejazdowych dla ruchu kołowego
• aktualizowanie oznakowania, oświetlenia i zabezpieczeń robót
• dokumentację fotograficzną istniejących warunków
• wykonanie niezbędnych dodatkowych badań gruntu
• wykonanie przekopów kontrolnych
• wykonanie wykopu z hałdowaniem wzdłuż wykopu lub transportem urobku na odkład
• wykonanie podsypek i obsypek kanału i studzienek
• profilowanie dna wykopu i skarp
• zagęszczenie podłoża gruntu w wykopie
• wykonanie niezbędnego odwodnienia i utrzymanie wykopów w stanie suchym w trakcie

robót
• zasypanie wykopu (z zagęszczeniem gruntu) po zakończeniu robót montażowych
• zagospodarowanie nadmiaru gruntu z wykopów
• opłaty za uzyskanie wszelkich pozwoleń i aktualizacji uzgodnień i decyzji
• należności z tytułu własności i dzierżawy
• opłaty za składowanie wydobytych materiałów, odpadów i śmieci
• wszelkie należności za wydobycie materiałów do wykonania Robót
• opłaty za zrzut wody do systemu odwodnienia.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE.

Część przepisów podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST.00.00 pkt 10. 
• BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
• BN-77/8931-12  Drogi samochodowe - Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntu
• PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
• PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
• PN-B-12042:1998  Drenowanie - Projektowanie rozstaw i głębokości drenowania na

podstawie kryteriów hydrauliczno-hydrologicznych
• PN-B-12085:1996 Drenowanie. Zasady rozplanowania sieci drenarskiej
• PN-B-12087:1997 Drenowanie. Ujęcia i odprowadzenie wód źródlanych i wysiąkowych
• PN-B-12088:1997 Drenowanie. Zabezpieczenia rurociągów drenarskich
• PN-B-12089:1997 Drenowanie. Układanie sączków drenarskich. Wymagania przy

odbiorze
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SST-03.00 – Kanalizacja sanitarna.

Kody CPV Opis

45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

            elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 

            linii energetycznych 
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
45231110-9 Kładzenie rurociągów 
45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociągów 
45231112-3 Instalacja rurociągów 
45231113-0 Poziomowanie rurociągów 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

            odprowadzania ścieków 
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem kanalizacji sanitarnej. W zakres tych robót wchodzą:

• roboty przygotowawcze,
• roboty montażowe sieciowe (w tym przeciski, przewierty zwykłe, przewiert horyzontalny,

przekroczenia napowietrzne), 
• budowa studni kanalizacyjnych,
• odwodnienie wykopów,
• próby szczelności,
• ochrona przed korozją,
• kontrola jakości.

1.4.  Ogólne wymagania robót.

Ogólne wymagania robót podano w specyfikacji technicznej ogólnej ST.00.00 pkt 2.

 1.4.1. Dokumentacja odbiorowa.
Ogólne wymagania dotyczące dokumentacji odbiorowej podano w specyfikacji technicznej

ogólnej ST.00.00 pkt 2.5.3.

1.5. Określenia podstawowe.

Kanalizacja sanitarna.  
Sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków sanitarnych (bytowych).
Kolektor grawitacyjny.
 Kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków.
Kształtki.  
Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci.
Studzienka kanalizacyjna.
 Studzienka zlokalizowana na rurociągu kanalizacyjnym przeznaczona do kontroli i prawidłowej
eksploatacji kanałów.
Rura ochronna.
 Rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i
do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą terenową.
Przeszkody.
 Obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji. Pozostałe
określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" punkt 1.5.
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2. MATERIAŁY.

Materiały muszą spełniać wymogi opisane w specyfikacji technicznej ogólnej ST.00.00 pkt 3.

2.1. Wymagania dotycz ące materiałów.

Wykonawca zobowiązany jest:
- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiały muszą być

nowe i nieużywane,
- wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, kształtki, itd.) wykonać z zachowaniem

następujących parametrów:
- najwyższa szczelność i trwałość oraz odporność chemiczna połączeń,
- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczeń do stosowania (deklarację

zgodności wydaną przez dostawcę) na cały asortyment rur i kształtek użytych do budowy.
Wymagane jest trwałe fabryczne oznakowanie wyrobów dla stwierdzenia, że deklaracja
zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy.

- stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

- powiadomić Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o proponowanych źródłach pozyskania
materiałów przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać ich akceptację.

2.2. Rury.

Tab.1. Zestawienie średnic i długości kanalizacji grawitacyjnej w [m].

L.P PROFIL / ULICA
Ø200

(kol. główny)

Ø200
(kol.gł.
boczny)

Ø200
(sięgacz)

Ø160
(sięgacz)

Ø160
(przyłącze)

SUMA

1.
5.1.1 /

ul.Staszowa

Et. I: 662,0 m

Et. II: 222,0 m
884,0 m

2.
5.1.2 /

ul.Staszowa

Et. I: 654,5 m

Et. II: 60,5 m
715,0 m

3.
5.1.3 /

ul.Sopotnicka / Kunie
540,5 m 540,5 m

4.
5.1.4 /

ul.Sopotnicka / Kunie
247,0 m 247,0 m

5.
5.1.5 /

ul.Sopotnicka / Kunie
184,0 m 184,0 m

6.
5.2.1 /

ul.Staszowa

Et. I: 91,5 m

Et. II: 4,5 m

Et. I: 56,0 m

Et. II: 15,5 m
167,5 m

7.
5.2.2 /

ul.Sopotnicka / Kunie
92,5 m 38,5 m 131,0 m

8.
5.3.1 /

ul.Staszowa

Et. I: 247,0 m

Et. II: -
247,0 m

9.
5.3.2 /

ul.Staszowa

Et. I: 153,5 m

Et. II: 150,5 m
304,0 m

10.
5.3.3 /

ul.Sopotnicka / Kunie
118,0 m 118,0 m
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L.P PROFIL / ULICA
Ø200

(kol. główny)

Ø200
(kol.gł.
boczny)

Ø200
(sięgacz)

Ø160
(sięgacz)

Ø160
(przyłącze)

SUMA

11.
5.3.4 /

ul.Sopotnicka / Kunie
94,5 m 94,5 m

SUMA 1671,5 m 899,0 m 188,5 m 110,0 m 763,5 m 3632,5 m

Tab.2. Zestawienie średnic i długości kanalizacji tłocznej w [m].

L.P PROFIL / ULICA
Ø90

(kol. główny)
Ø63

(kol.główny)
Ø63 (przyłącze) SUMA

1.

5.4.1 /

ul.Staszowa

ul. Sopotnicka / Kunie

Et. I: 132,2 m

244,0 m

-

133,5 m

509,7 m

2.

5.5.1 /

ul.Staszowa

ul. Sopotnicka / Kunie

Et. I: 28,6 m

Et. II: 66,2 m

52,6 m

147,4 m

SUMA 376,2 m 133,5 m 147,4 m 657,1 m

Do budowy kanalizacji sanitarnej należy zastosować rury zgodne z dokumentacją projektową.

Rury kanalizacyjne z PE   Ø200 klasy SDR11, SDR17
● rury przeznaczone są do układania w gruncie w pasie drogowym (pod jezdnią lub poza

jezdnią) oraz na innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej
● zastosowanie rur powinno opierać się na projekcie budowlanym uwzględniającym warunki

wodno – gruntowe oraz przewidywane obciążenia
● układanie i montaż rur powinien być zgodny z wytycznymi montażu rur polietylenowych

podanymi przez producenta
● rury mogą być stosowane w temperaturze powyżej 20°, lecz nie wy ższej niż 40°

Rury kanalizacyjne z PVC Ø 160, Ø200 klasy S SN8 z wydłużonym kielichem wraz
z uszczelkami gumowymi wykonane zgodnie z normą PN-EN 1401-1:1999 które dostarcza
producent rur wg ISO 4435:1991 spełniające następujące wymagania:

• Rury PVC o ściankach gładkich 
• Rury PVC wykonane w odcinkach nie dłuższych niż 6 m
• Fabrycznie zamontowana uszczelka wargowa zapewniająca szczelność połączenia na

kielichach
• Nie dopuszcza się zabudowywania  rur  z rdzeniem spienionym
• Ścianki rur na całej grubości mają być wykonane z materiału posiadającego tą samą

barwę, skład chemiczny i właściwości fizyko – mechaniczne (lite).
• Kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-EN 1329-1:2001 i ISO 4435:1991
• tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez ścianki

betonowe studzienek).z PVC o średnicy, 160mm, sztywność nominalna SN = 8000
[N/m2]

• posiadają Aprobatę Techniczną 
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• Deklaracje zgodności Producenta z normą lub Aprobatą Techniczną
• Atest Higieniczny
• Współczynnik chropowatości dla rur nowych wg Colebrooka - White'a  k < 0,03 mm.

Rury ochronne (osłonowe) – rury stalowe zgodne z normami PN-EN 10224:2006  Rury i
złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych - Warunki
techniczne dostawy, PN-EN 10210-1:2007 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze
stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych - Część 1: Warunki techniczne
dostawy oraz PN-EN 10210-2:2007 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych .

2.3.Studzienki kanalizacyjne.

W przedmiotowej inwestycji zaprojektowano studzienki kanalizacyjne włazowe o
średnicach DN1000, rewizyjne DN600 oraz niewłazowe DN425.
Na kolektorze głównym i głównym bocznym (odnodze) zastosowano standardowe studnie
betonowe systemowe, włazowe DN1000 łączone na uszczelkę jako co trzecią lub co ok. 150mb.
Zaprojektowano również studnie DN1000 wszędzie tam, gdzie łączą się co najmniej 2 kanały, oraz
na końcach przewiertów sterowanych. Wszystkie włączenia do studni dla całości opracowania
usytuowane powyżej 1 m od dna kinety zaprojektowano jako kaskady zewnętrzne z rewizją do
czyszczenia. Wydano również na kolektorze głównym studnie DN600 tworzywowe wraz z
pierścieniami odciążającymi. 

Na sięgaczach wchodzących do dwóch metrów na działkę właściciela posesji wydano
studnie rewizyjne DN600 tworzywowe. Na przyłączach zabudowano studnie tworzywowe,
niewłazowe DN425. W dokumentacji zastosowano 9 studni rozprężnych, jako studnie betonowe
DN1000. Wpięcie rurociągów tłocznych do każdej ze studzienek rozprężnych zostało
zaprojektowane tak, aby strumień został wprowadzany po obrzeżu ścianki studzienki
(mimośrodowo), w celu zapewnienia powolnego rozprężenia i wyhamowania prędkości ścieków. 

Zastosowanie studzienek z tworzywa sztucznego jak i betonowych ma na celu
zlikwidowanie procesu infiltracji wód gruntowych do kolektora kanalizacji sanitarnej. Ze względu na
warunki terenowe należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie posadowieni studzienek, tj.
odpowiednia podsypka, obsypka oraz zwieńczenie studni dostosowane do rodzaju terenu
(pierścienie odciążające), w którym studnia zostanie zabudowana. 

Zaprojektowano studnie kanalizacyjne w terenach zielonych i polnych, rowach i tam, gdzie
możliwa jest penetracja wody powierzchniowej jako szczelne zamknięcia wraz z wyniesieniem
górnej krawędzi studni ponad teren w stopniu uniemożliwiającym penetrację wód
powierzchniowych do kanalizacji sanitarnej.

 Tab.3. Zestawienie średnic i ilości studni:
ul. Sopotnicka, Staszowa, Kunie Ilo ść Materiał

Ø1200 D400 pompownia 2 KRĘGI ŻELBETOWE

Ø1000 C250 / D400 71 BETON

Ø1000 C250 / D400 rozprężna 6 BETON

Ø800 C250 / D400 pompownia 1 BETON

Ø800 C250 / D400 pompownia 4 TWORZYWO

Ø600 C250 / D400 71 TWORZYWO

Ø425 C250 / D400 22 TWORZYWO
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2.3.1.Studzienki z tworzyw sztucznych.

Podstawowe zalety studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych:

• niewielki ciężar 
• doskonała szczelność 
• możliwość montażu w trudnych warunkach 
• trwałość produktu 
• łatwość i szybkość montażu 
• łatwość utrzymania czystości 
• wygoda w eksploatacji 
• uniwersalność konstrukcji 

Spełniają wymagania polskich przepisów i norm oraz odpowiadają standardom europejskim:
EN.

Studzienki z polietylenu po okresie eksploatacji mogą być wykorzystane do recyklingu (po
oczyszczeniu).

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne i rewizyjne prefabrykowane z rur strukturalnych (materiał
PEHD) przeznaczone są do systemów kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ogólnospławnej, oraz
drenażowej, położonych w pasie drogowym, w jezdni i poza jezdnią oraz w terenach zielonych.
Połączenia kanałów ze studniami, które wyposażone w uszczelki, które zapewniają szczelność
połączeń. Rura karbowana z której wykonana jest studzienka pozwala przenosić obciążenia
wywierane na studzienkę. Studnie pracują wraz z gruntem i wykazują przy tym dużą
elastyczność. Studzienki umożliwiają prowadzenie prac eksploatacyjnych, kontrolnych
poszczególnych odcinków kanałów.

Studzienki muszą posiadać aprobaty techniczne Instytutu Badawczego Dróg i Mostów,
Centralnego Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Techniki Instalacyjnej INSTAL, a także
pozytywną opinię Głównego Instytutu Górnictwa.
Studnie kanalizacyjne w kanalizacji sanitarnej z tworzyw (PEHD) montowanych w miejscu do 5
m głębokości o średnicach:  600mm, 425mm;

a). Elementy z tworzyw sztucznych.
- kineta z przyłączami do rurociągów
- rura trzonowa
- rura teleskopowa
- uszczelki elastomerowe

b). Elementy żelbetowe
- stożek
- pokrywa betonowa (płyta odciążająca)

c). Elementy żeliwne
- właz kanałowy
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• 2.3.2.Studnie betonowe i żelbetowe 
•
• Studnie betonowe i żelbetowe  powinny spełnia ć nast ępujące wymagania :

• Wodoszczelna betonowa / żelbetowa studnia kanalizacyjna produkowana wg normy PN-
EN 1917:2002, wysokiej jakości beton B45. Studnia wykonana jest z elementów
prefabrykowanych dostarczanych w postaci monolitycznego dna oraz kręgów. Połączenie
elementów obudowy ze sobą wykonuje się poprzez ich spasowanie przy użyciu uszczelek
otrzymując w ten sposób całkowicie szczelną komorę monolityczną. Studnia zakończona
jest od góry płytą z otworem pod właz, od dołu pogrubionym dnem. Dno studni wraz z
kręgiem dennym od dołu stanowi monolit co gwarantuje najwyższą szczelność zbiornika w
obrębie objętości czynnej studni.
W powierzchni bocznej płaszcza studni montowane są przyłącza dopływu oraz odpływu,
których usytuowanie jest zależne od warunków lokalnych. Króciec wlotowy, którymi ścieki
napływają do studni wykonany jest z typowej kształtki PVC, umożliwia podłączenie
rurociągu dopływowego o średnicy i położeniu zgodnym z wymaganiami odbiorcy.
Szczelność przejścia króćców przyłączeniowych przez ściany studni zapewniają uszczelki
gumowe, tzw. przejścia szczelne. 

• Dodatkowe wymogi dla studni kanalizacyjnej betonowe j / żelbetonowej :
studnie żelbetowe zbrojone
studnie betonowe niezbrojone
kompatybilność konstrukcji i połączeń
kręgi betonowe / żelbetowe łączone na uszczelkę gumową systemową
pierścienie odciążające należy wykonać jako żelbetowe dostosowane do średnicy studni

oraz zapewniające przeniesienie obciążeń ruchu kołowego. Płyty pokrywowe studni
zabudowywanych w terenach zielonych wykonać jako żelbetowe dostosowane do
obciążeń na terenach zielonych 

Elementy żeliwne
Włazy na studniach należy wykonać jako żeliwne zgodnie z PN-EN-124:2000

klasa C – obciążenie próbne:  250KN  – w terenach zielonych,
klasa D – obciążenie próbne:  400kN  –  w drogach

Studzienki kanalizacyjne powinny być wykonane zgodnie z normą: PN-B-10729:1999 i
PN-EN 476:2001.

2.4. Beton.

Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiadać
wymaganiom PN-B-19707:2003 Cement - Cement specjalny - Skład, wymagania i kryteria
zgodności PN-B-19707:2003/Az1:2006 Cement - Cement specjalny - Skład, wymagania i kryteria
zgodności, PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność,
PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność,
PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność oraz
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004  Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i  zgodność.

2.5. Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać aktualnym wymaganiom.
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2.6. Piasek na podsypk ę i obsypk ę rur.

Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać PN-EN 13043:2004, PN-EN
13043:2004/AC:2004. W przypadku występowania wysokiego poziomu wody gruntowej stosować
obsypki i podsypki z pospółki sortowanej o uziarnieniu 0,5 do 20 mm.

2.7. Materiały izolacyjne.

Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiadać PN-B-30150:1997. Lepik
asfaltowy według PN-B-24620:1998 i PN-B-24620:1998/Az1:2004. Papa izolacyjna powinna
spełniać wymagania PN-90/B-0415.

2.8. Składowanie materiałów.

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w
sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub
pojedynczych elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem się ścieków sanitarnych i wód opadowych.

 2.8.1. Rury  kanalizacyjne.
Magazynowane rury powinny być na powierzchni poziomej, warstwowo, a jej dolna

warstwa musi być zabezpieczona przed ich rozsunięciem. Rury powinny być układane na
przemian, końcówkami-kielichami. Zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni
słonecznych (elementy uszczelniające łączenia rur) i opadami atmosferycznymi. Dłuższe
składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rury o
różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko możliwe,
rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. Sposób składowania nie może
powodować nacisku na kielichy rur powodując pęknięcia lub ubicia. Zabezpieczenie przed
rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych.
W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone
odciąć. W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryć wyżej omawiane materiały brezentem,by
uchronić je przed zniszczeniem pod wpływem zbyt niskiej temperatury.

 2.8.2. Kształtki i zł ączki.
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być

składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem powyżej opisanych dla rur kanałowych
środków ostrożności.

 2.8.3. Studzienki z tworzyw sztucznych.
Gotowe studzienki z tworzyw sztucznych mogą być przechowywane na wolnym powietrzu.

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. Studzienki powinny być
posegregowane według średnic. Powinno być zachowane wolne przejście pomiędzy rzędami
studzienek gwarantujące możliwość użycia sprzętu mechanicznego do załadunku i rozładunku.

 2.8.4. Kruszywo.
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka

kanalizacji. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem.
Kruszywo powinno być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi

 Strona  10



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ 

WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO UL. SOPOTNICKIEJ I STASZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SZCZAWNICA – ZADANIE I  .

SST- 03.00 – KANALIZACJA SANITARNA

rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego składowania i poboru.

 2.8.5. Cement.
Cement należy składować w silosach lub w workach. Dla składowania cementu w workach.

Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujące odizolowanie cementu od wilgoci.
Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące (patrz norma: BN-88/6731-
08).

2.9. Odbiór materiałów na budowie.

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodności. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod
względem kompletności i zgodności z danymi producenta.

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub
powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym
przez Inspektora Nadzoru robót.

3. SPRZĘT.

Sprzęt musi spełniać wymogi opisane w specyfikacji technicznej ogólnej ST.00.00 pkt 4.

3.1. Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej.

Do wykonania zamierzeń inwestycyjnych wymagany jest następujący sprzęt:
• koparki o pojemności łyżki 0,25 - 1,20m3,
• spycharki kołowe lub gąsienicowe 75 i 100 kM,
• koparko – ładowarki kołowe o pojemności łyżki 0,25m3 

• równiarka samojezdna 100 kM,
• ubijak spalinowy 200 kg,
• pozostały sprzęt do zagęszczania gruntu,
• wciągarki ręczne,
• wciągarki mechaniczne,
• samochody skrzyniowe,
• samochody samowyładowcze 5 t i 5-10 t,
• sprężarkę powietrza spalinową 4 – 5 m3/min.,
• beczkowozy,
• pompy odwadniające, igłofiltry, szalunki, ścianki szczelne,
• pozostały niezbędny sprzęt techniczny,.

4. TRANSPORT.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
ogólne" punkt 5. Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej
długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami
lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi
z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy
wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne".
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Przy transporcie rur należy zachowywać następujące dodatkowe wymagania:
• przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi,
• środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez gwoździ lub innych ostrych

krawędzi,
• przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C,
• na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na

podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej  5 cm,
ułożonych prostopadle do osi rur,

• wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m,
• przy wielowarstwowym ułożeniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka

transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury,
• rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej

i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu,
• przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni,
• nie dopuszcza sie transportu rur, których końce wystają poza ściany skrzyni

samochodu
Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem

ostrożności jak dla rur. Gotowe studzienki z tworzyw sztucznych należy przewozić w pozycji
pionowej lub poziomej z zachowaniem ostrożności jak dla wyrobów z tworzyw sztucznych. Kręgi
betonowe, ramy i włazy kanałowe mogą być transportowane dostosowanymi do tego celu
środkami komunikacyjnymi. Włazy należy podczas transportu zabezpieczyć przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem natomiast
typu lekkiego należy układać na paletach po 10 sztuk i łączyć taśmą stalową. Do przewozu
mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie spowodują segregacji
składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. Transport cementu i jego
przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBÓT.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania ogólne" ST.00.00 pkt 6. 

5.1. Zasady wykonania robót.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonana kanalizacja sanitarna.

5.2. Roboty przygotowawcze.

a). Wytyczenie trasy i punktów wysoko ściowych.  – ST-00.01
b). Usuni ęcie warstwy humusu.  – ST-00.01
c). Usuni ęcie elementów dróg, ogrodze ń. – ST-00.01
d). Lokalizacja istniej ącego uzbrojenia.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia.
Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji należy udrożnić istniejące odcinki
kanalizacji, do których przewidziano podłączenie projektowanych kanałów.

e). Ocena stanu technicznego budynków.  
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynków
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położonych w odległości mniejszej niż 8 m od trasy kanalizacji. W przypadku
stwierdzenia zagrożenia budynku należy wszystkie roboty wykonywać bez pomocy
urządzeń wibracyjnych.

5.3. Roboty ziemne – wykopy.

 
Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi należy wykonać ręcznie,
poza miejscami kolizji z urządzeniami podziemnymi – mechanicznie, zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacją techniczną ST-00.02 „Roboty ziemne”. 

5.3.1. Odwadnianie wykopów. 

Odwodnienie wykopów należy wykonać w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
zgodnie z dokumentami przetargowymi i specyfikacją techniczną ST-00.02 „Roboty ziemne”. 

5.4. Przygotowanie podło ża.

5.4.1. Podło że pod rury. 

Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu
rodzaju gruntu. Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być
wykonane po próbie szczelności odcinka kanału. W przypadku gruntów słabo nośnych
należy wykop pogłębić 1m i uzupełnić to podsypką żwirowo-piaskową, ułożyć geotkanine i
przystąpić do zrobienia stabilnej podsypki pod rurę. Niedopuszczalne jest wyrównanie
podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu.
Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża
wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno
przekraczać 5 cm. Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w
specyfikacji technicznej nie powinno być większe niż 10 %. Dopuszczalne odchylenie
rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w specyfikacji technicznej nie powinno
przekraczać w żadnym jego punkcie 1 cm. W przypadku, gdy dno kanału znajduje się
poniżej zwierciadła wody gruntowej, wodę należy obniżyć w sposób określony w
specyfikacjach technicznych lub w sposób ustalony z Inspektorem Nadzoru. Zagęszczenie
podłoża powinno być zgodne z określonym w specyfikacjach technicznych oraz
wymaganiami określonymi przez producentów rur.

5.4.2. Podło że pod studzienki. 

Studzienki kanalizacyjne należy układać na podłożu przygotowanym zgodnie z poniższymi
wytycznymi:
● studzienka Ø1200 (pompownia) – posadawiać na płycie żelbetowej ułożonej na warstwie

tłucznia opakowanego geowłókniną
● studzienka Ø1000 i Ø800 (pompownia) – posadawiać na warstwie chudego betonu

podsypanego piaskiem stabilizowanym cementem
● studzienka Ø600 i Ø425 – posadawiać na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem
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5.5.Roboty monta żowe.

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót
kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy
przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do
spadu. Spadki i głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodne z dokumentacją
projektową. Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków
przewodów. Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i
podłoża na odcinku między dwoma studzienkami rewizyjnymi (długość około 50 m). Przewody
kanalizacji należy ułożyć zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1610:2002 i PN-EN
1610:2002/Ap1:2007. Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodów przed
opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy
nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Rury do wykopu należy opuścić
ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury
należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda rura
po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej
długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyrównywanie spadków rury
przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne.
Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia
właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie
piaskiem po środku długości rury i mocno podbić z obu stron aby rura nie mogła zmienić swego
położenie do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia
rury, tj. jej osi i spadku za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio
umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego przewodu od
osi projektowanej nie może przekraczać 20 mm. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a
odchyłka spadku nie może przekraczać 1 cm. Najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić
dopuszczalne minimalne prędkości przepływu. Największe dopuszczalne spadki wynikają z
ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu.
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie
wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą.
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać
do takiej wysokości aby znajdujący się nad nimi grunt uniemożliwił spłyniecie ich po
ewentualnym zalaniu. Na obsypce piaskowej nad kanałami sanitarnymi wzdłuż ich całej
długości należy ułożyć taśmę identyfikacyjną z  PE 

5.5.1. Rury kanalizacyjne. 

Wytyczne ogólne
Rury kanalizacyjne należy układać i łączyć oraz uszczelniać zgodnie z instrukcją wytwórcy.

Rury ułożone w wykopie na znacznych głębokościach (ponad 6 m) oraz znacznie obciążone w
celu zwiększenia wytrzymałości powinny być wzmocnione zgodnie z dokumentacją projektową i
zaleceniami producenta. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy
należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. Połączenia kanałów
stosować należy zawsze w studzience. Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i
odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do 90°. Rury mo żna
układać przy temperaturze powietrza od 5 0C do +30 0C. Przewody powinny być zabezpieczone
przed zamarzaniem zgodnie z lokalnymi wymaganiami.

 Strona  14



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ 

WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO UL. SOPOTNICKIEJ I STASZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SZCZAWNICA – ZADANIE I  .

SST- 03.00 – KANALIZACJA SANITARNA

Kanalizacja grawitacyjna
Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym podłożem

należy:
wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu,
wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej

rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury z
wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się
znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami pod
odcinkiem wciskowym.

Rury należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym.

W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie
przygotować rury wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze takie jak:
● przycinanie rur,
● oznaczenie głębokości wejścia.

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy posmarować kielich i
bosy koniec smarem polecanym przez producenta rur. Wymiary wykonanego skosu powinny
być takie aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na
bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość
złącza. Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając na kielich rury specjalnie
wyprofilowaną uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy koniec rury do kielicha, po
uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy
średnicach powyżej 90 mm używać należy wciskarek. Potwierdzeniem prawidłowego
wykonania połączenie powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz
współosiowość łączonych elementów. Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych
odcinków rur za pomocą nasuwki z pierścieniem gumowym. Należy przy tym zwrócić uwagę na
to aby koniec bosy rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny być
podane przez producenta. 

Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w
celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Kanalizacja tłoczna
Rurociąg należy układać na dnie wykopu na podsypce piaskowej i obsypać warstwą piasku
o grubości zgodnie z dokumentacją wykonawczą. Łączenie rur polietylenowych poprzez
zgrzewanie doczołowe. Połączenie armatury odcinającej z rurociągiem poprzez połączenie
kołnierzowe. Wykonane połączenia zgrzewane zostaną poddane próbie szczelności.
Jeśli to możliwe, należy unikać ostrych zmian kierunku w celu uniknięcia zatykania przewodu.

5.5.2. Układanie rur kanałowych w gruntach słabono śnych. 

W przypadku gruntów słabonośnych przewidzieć wymianę gruntów na gł. 1m oraz
zastosowanie podbudowy żwirowo-piaskowej,następnie wyłożyć ja geowłókniną i opakować
podsypkę piaskową zabezpieczając ją przez rozmyciem.

5.5.3. Układanie rur z du żym spadkiem. 

Przy budowaniu kanalizacji z dużymi spadkami (tj. 20-40%) konieczne jest wykonanie od
strony skarp pionowych przegród z geowłókniny przed każdą studzianką, co uniemożliwi
tworzenie się tzw. ciągów drenujących pod rurociągami i studzienkami, grożącymi wymywaniem
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podsypki i powstawaniu pustek. Jednocześnie nie ma potrzeby stosowania dodatkowych
zabezpieczeń połączeń kielichowych w postaci bloków oporowych czy sprzęgów na kielichach
rur kanalizacyjnych. 

5.5.4. Rury ochronne (osłonowe) stalowe. 

Rury ochronne należy zastosować w miejscach wskazanych w specyfikacji technicznej i
projekcie wykonawczym. Rury ochronne z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej
szczelności według PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i
innych płynów wodnych - Warunki techniczne dostawy, PN-EN 10219-1:2007 Kształtowniki
zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych - Część 1: Warunki techniczne dostawy, PN-EN 10219-2:2007 Kształtowniki
zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych - Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne, PN-EN 10208-1:2000
Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych - Rury o klasie wymagań A i PN-EN 10208-
2:1999 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych - Rury o klasie wymagań B. Łączenie rur
przez spawanie elektryczne doczołowe. Rury stalowe powinny odpowiadać gatunkowi
określonemu w dokumentacji projektowej i mieć trwale wybite oznakowania lub w inny sposób
jednoznacznie określony gatunek. Miejsca spawania nie powinny posiadać rozwarstwień,
wżerów i ubytków powierzchniowych większych niż 5 % grubości materiału i większych niż 10 %
powierzchni. Ponadto nie powinny mieć rys, pęknięć i innych wad. Do spawania zaleca się
stosowanie elektrod EP 146. Suszenie elektrod powinno być zgodne z zaleceniem
producentów. Spawacze wykonujący złącze spawane powinni mieć aktualne uprawnienia
specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robót udokumentowane wpisem do
książeczki spawacza. Skrzyżowania z drogami powinny być wykonane w ochronnych rurach
osłonowych.
Wprowadzenie rury technologicznej PVC do rury ochronnej należy wykonać za pomocą płóz
pierścieniowych. Przed rozpoczęciem pracy ustalić konieczną ilość i typ elementów płóz.
Otwarte pierścienie, luźno połączyć na rurociągu, końce pierścieni wsunąć jeden w drugi i lekko
zazębić. Miejsce styku pierścieni z rurą przewodową owinąć gumową opaską. Pierścienie płozy
zacisnąć symetrycznie przy pomocy urządzenia zaciskowego do montażu aż niemożliwe będzie
przesuwanie pierścienia po rurze. Elementów płóz nie można zaciskać jednostronnie. Położenie
płóz na rurociągu należy ustalić wcześniej, ponieważ późniejsze rozwiązanie płóz jest
niemożliwe. Kielichy rur nie mogą opierać się i spoczywać na rurze ochronnej. Podpory (płozy)
powinny znajdować się bezpośrednio za kielichami rur. Przy końcach przejściowej należy
zamontować pierścienie podwójne. Przestrzeń między rurociągiem roboczym, a wewnętrzną
ścianką rury ochronnej na wlocie i wylocie z obu końców rury ochronnej zamknąć korkiem z
pianki poliuretanowej na długości nie mniejszej niż 10 cm mierząc od krawędzi rury przejściowej
i pierścieniem samouszczelniającym. Rury ochronne należy zaizolować zgodnie z DIN 30672
Odcinek rury przeznaczony do ułożenia w rurze przejściowej należy poddać próbie szczelności
złączy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem rury ochronnej.

5.5.5. Kolektory układane metod ą bezwykopow ą. 

W miejscach wskazanych w projekcie wykonawczym Wykonawca zainstaluje rury używając
metod bezwykopowych: przewiertu sterowanego oraz mikrotunelingu.

Wykonawca będzie prowadził roboty w odpowiednio zabezpieczonej komorze nadawczej i
odbiorczej przedstawionej w projekcie wykonawczym. Po zakończeniu wiercenia w komorach
należy umieścić studzienki kanalizacyjne zgodnie z projektem, specyfikacjami i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
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5.5.5.1.Opis rur

Do wykonania przewiertu sterowanego HDD stosuje się rury polietylenowe
Dz63PE100SDR11, Dz90PE100SDR11, Dz200PE100SDR11.
Do wykonania mikrotunelingu stosuje się rury stalowe Dz323,9x5,6. 

5.5.5.2.Opis metody przewiertu

Technologia mikrotunelowania podobnie jak technologia przecisków hydraulicznych
polega na drążeniu poziomego lub o wymaganym spadku otworu tunelu pomiędzy dwiema
uprzednio wykonanymi komorami (startową i końcową) Przekroje poprzeczne komór nazywamy
często szybami, mogą mieć kształt prostokątny kołowy, lub owalny w zależności od sposobu
zabezpieczenia ich ścian. W przypadku konieczności odwodnienia studni można pompować wodę
z jej dna, zastosować system studni wierconych lub igłofiltrów, chemizacje lub zamrażanie gruntu.
Najczęściej stosowanymi sposobami zabezpieczenia ścian wykopów są ścianki szczelne, zabijane.
Zespól urządzeń do mikrotunelowania składa się z sześciu podstawowych elementów.

• głowicy wiertniczej
• stacji siłowników z zespołem zasilającym
• systemu smarowania
• systemu usuwania urobku
• systemu gospodarki płuczką
• systemu sterującego

Po wybudowaniu komór i zainstalowaniu urządzeń rozpoczyna się proces polegający na
wierceniu tunelu i instalacji obudowy tunelu, nazywanej także rurą technologiczna lub produktową.
Tarcza głowicy wiercącej napędzana silnikiem hydraulicznym poprzez przekładnię planetarną
obraca się i powoduje wstępne rozdrabnianie gruntu. Za tarczą znajduje się komora w kształcie
ściętego stożka, w której urobiony grunt ulega rozdrobnieniu na cząstki jakie zdolny jest
przetransportować system płuczkowy. Następnie przez pierścieniową szczelinę rozdrobniony grunt
przedostaje się do komory płuczkowej, gdzie miesza sie z płuczką i jest tłoczony do
umieszczonego na zewnątrz zbiornika płuczkowego. Rozpoczynając od wykopu startowego
głowica wiercąca przemieszcza się dzięki naporowi zespołu siłowników umieszczonego w tym
wykopie, najpierw za pośrednictwem pierścienia dociskowego o dużej sztywności a następnie za
pośrednictwem rur produktowych (stanowiących finalna obudowę tunelu) Wszystkie przewody
zasilające układ płuczkowy, napędu i kontroli umieszczone są wewnątrz tunelu i muszą być
sukcesywnie przedłużane w miarę zwiększenia się jego długości. W celu obniżenia tarcia
pomiędzy zewnętrzną powierzchnią przesuwanych rur a ośrodkiem gruntowym stosuje się układ
smarowania wykorzystujący z reguły roztwór bentonitowy z polimerami smarnymi. Poza redukcją
sił tarcia bentonit stabilizuje ścianki wyrobiska, nie dopuszczając do ich zapadania. W technologii
mikrotunelowania stosowane są dwa systemu transportu urobku: hydrauliczny i mechaniczny.
Hydrauliczny sposób transportu urobku stosowany jest szczególnie chętnie przy drążeniu długich
tuneli i rurociągów, gdyż nie wymaga pracy ludzi w wykonywanym przewodzie. Urządzenia z
transportem ślimakowym są bardziej ekonomiczne w przypadkach wiercenia w łatwych warunkach
gruntowych ze względu na mniejsze koszty instalacji, mniejsze zapotrzebowanie na miejsce oraz
liczbę obsługujących pracowników.

Rozpoznanie warunków terenowych i geologicznych jest pierwszym etapem przygotowania
przedsięwzięcia w technologii mikrotunelowania i od nich zależy dobór głowicy. Niezbędne jest
uzyskanie informacji o zagospodarowaniu terenu i sposobie jego wykorzystania oraz w wodzie
gruntowej i rodzaju gruntu, w którym instalacja ma przebiegać.

Technologia przewiertów sterowanych HDD polega na wykonaniu otworu pilotażowego,
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następnie jego rozwierceniu do odpowiedniej średnicy i wciągnięciu zaprojektowanej rury
osłonowej, przewodowej. Sterowanie uzyskuje się tylko podczas wykonywania przewiertu
pilotażowego. 

W głowicy wiercącej umieszczona jest sonda, dzięki której jesteśmy w stanie na bieżąco
kontrolować i korygować trasę przewiertu. W razie wystąpienia na trasie urządzeń podziemnych
czy przeszkód terenowych mamy możliwość ominięcia ich poprzez zmianę kierunku i głębokości
wiercenia.

Istotnym czynnikiem warunkującym możliwość wykonania przewiertu sterowanego jest
kombinacja dwóch parametrów: długości i średnicy rurociągu. Dodatkowym czynnikiem niezwykle
ważnym są lokalne warunki geologiczne.

Zależnie od długości i średnicy rurociągu dobiera się odpowiednie wiertnice. Klasyfikacja
wiertnic pod względem wielkości przedstawia się następująco:
• wiertnice małe - wykorzystuje się do układania rurociągów na dystansie do 120 m. Średnice z
reguły nie przekraczają 200 mm.
• wiertnice średnie - mają zastosowanie przy dystansach do 300 m. Maksymalne średnice rur w tej
klasie wynoszą 500 mm.
• wiertnice duże - przeznaczone są do układania rurociągów o średnicach do 1200 mm. Zakres
wiercenia dochodzi do 2.000 m.

W fazie projektowania przewiertu należy określić głębokość posadowienia rury, punkt
wejścia i wyjścia, promienie krzywizn oraz kąty wejścia i wyjścia. Kąt wejścia, tj. kąt pod którym
wprowadzana jest w grunt głowica wiercąca, znajduje się zazwyczaj w zakresie od 21% - 36% (12°
-20°). Wielko ść kąta zależy od rozmiarów wiertnicy i od tego, kto jest jej producentem. Przy
projektowaniu powinno przyjmować się kąt równy 30% (15°) dla uproszczenia oblicze ń przyjmuje
się 1°= 2%. co mo żna uzyskać niezależnie od zastosowanego typu wiertnicy. 

Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o długości od 4 m do 10 m w osi
przewiertu i szerokości 2 - 4 m w zależności od klasy wiertnicy. Kąt wyjścia utrzymywany jest z
reguły w zakresie 20-30%, aby ułatwić późniejsze wprowadzanie rury podczas przeciągania. Dla
rur stalowych kąt ten nie przekracza 2% do 4%. W punkcie wyjścia warto przewidzieć miejsce
składowania rury. Przed rozwiercaniem należy rurę zgrzać lub zespawać tak, aby przeciągać jeden
odcinek w całości. Nie można robić przerw podczas przeciągania, szczególnie na zgrzewanie czy
spawanie odcinków rury. Przy projektowaniu trzeba więc przewidzieć miejsce od strony wyjścia,
gdzie będziemy mogli cały odcinek rury przygotować do wciągania. W fazie projektowania należy
pamiętać również o drogach dojazdowych na plac budowy. 
a)  Przewiert pilotażowy.

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotażowego. Do tego
celu służy głowica wiercąca zakończona specjalną płytką sterującą odchyloną od osi głowicy pod
kątem 15% - 20%.

W głowicy umieszczona jest sonda, która podaje kąt nachylenia głowicy względem
poziomu, głębokość głowicy w stosunku do powierzchni oraz, kąt obrotu sondy czyli dokładne
położenie płytki sterującej względem osi wiercenia.

Głowica wiercąca jest tak ukształtowana, że w przypadku równoczesnego obracania i
pchania głowicy tor przewiertu jest prostoliniowy. W przypadku, gdy nie obracamy głowicą, a
jedynie wpychamy ją w grunt, następuje skręt w kierunku zależnym od położenia płytki sterującej.

Przy przewiertach sterowanych, w celu określenia położenia płytki sterującej względem
osi wiercenia, operuje się godzinami na tarczy zegara tzn. ustawienie głowicy "na godzinę 12"
powoduje odchylenie przewiertu do góry, "na godzinę 6" do dołu, "na godzinę 9" w lewo i "na
godzinę 3" w prawo. Przy sterowaniu możliwe są wszystkie ustawienia pośrednie np.: "na godzinę
8” czyli w lewo i w dół. Podczas projektowania i wykonywania otworu pilotażowego musimy
pamiętać, że odchylenie trasy przewiertu (sterowanie) nie może przekraczać dopuszczalnego
odchylenia żerdzi tj. 6 -10%. Przy pierwszych dwóch żerdziach nie powinno się sterować ze
względu na ustawienie żerdzi w automatycznych imadłach do ich skręcania i rozkręcania. 
b)  Poszerzanie otworu i przeciąganie rurociągu.
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Po wykonaniu otworu pilotażowego, głowica wiercąca zostaje zdemontowana, a na
jej miejsce montuje się odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie może być jednokrotne lub
wielokrotne. Jeżeli średnica rury nie jest zbyt duża to bezpośrednio za rozwiertakiem mocuje się
rurę. Większość rozwiertaków posiada wbudowany krętlik, który zapobiega obracaniu się rury. W
innym przypadku krętlik taki montujemy dodatkowo między rozwiertakiem a wciąganą rurą. Jeżeli
średnica rury jest znaczna, to podczas pierwszego rozwiercania do rozwiertaka od strony wyjścia
montujemy kolejno żerdzie wiertnicze. Po osiągnięciu przez rozwiertak punktu wejścia wiertnicy
demontujemy go łącząc ze sobą żerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyjścia montujemy kolejny
większy rozwiertak.
Operację rozwiercania powtarza się, aż do uzyskania odpowiedniej średnicy otworu. Rozwiercony

otwór powinien być większy od średnicy wprowadzanej rury PE lub HDPE:
• ok. 25% dla długości przewiertów do 100 m
• ok. 35% dla długości 100 m - 300 m
• ok. 50 % dla długości powyżej 300 m.

Dla rur stalowych średnica rozwiercania powinna być większa o ok. 50% ze względu na
duży promień gięcia rury. 

5.5.6. Izolacje rur i studzienek.  

Izolację rur i studzienek należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

5.5.7. Próba szczelno ści. 

Kanalizacja grawitacyjna
Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-EN

1610:2002 i PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 . Przed zasypaniem wykopów należy wykonać próbę
szczelności kanalizacji na eksfiltrację przy określonym ciśnieniu wody wewnątrz przewodu,
odcinkami do 50 m pomiędzy studzienkami kanalizacyjnymi. Studzienki umożliwiają zejście na
poziom kanałów i zamknięcie ich tymczasowymi zamknięciami mechanicznymi (korki), lub
pneumatycznymi (worki), dla napełnienia przewodu wodą i dokonania próby szczelności. Złącza
kielichowe zarówno na rurach jak i połączeniach ze studzienkami i przyłączami winny być nie
zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (łącznie z przyłączami) i inne kształtki
z otworami, muszą być na okres próby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki
podlegają próbie łącznie z całym badanym kanałem. 

Urządzenia do zamykania (na okres próby) badanych kanałów muszą być wyposażone
w króćce z zaworami dla:

● doprowadzenia wody,
● opróżnienia rurociągu z wody po próbie,
● odpowietrzenia,
● przyłączenia urządzenia pomiarowego.

Wodę do przewodu kanalizacyjnego podlegającego próbie należy doprowadzić
grawitacyjnie. Odpowietrzenie z kolei dokonuje się przez najwyższy punkt przewodu. Czas
napełnienia przewodu nie powinien być krótszy od 1 godziny dla spokojnego napełnienia i
odpowietrzenia przewodu.

Kanalizacja tłoczna
Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-B-
10725:1997.
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5.5.8.Udro żnienie istniej ącej kanalizacji. 

Przed podłączeniem kanałów do istniejących ciągów kanalizacyjnych należy je udrożnić przez
oczyszczenie.

5.5.9.Wykonanie przewiertów. 

Przewierty należy wykonać zgodnie z dokumentacją wykonawczą zatwierdzoną przez
Inspektora Nadzoru.

5.6.Roboty monta żowe – przej ścia rur pod przeszkodami i skrzy żowania z instalacjami.

5.6.1.Przejścia pod drogami. 

Rury kanalizacyjne pod drogami gminnymi należy wykonać zgodnie z dokumentacją
projektową. Należy zastosować się do zaleceń opisanych w specyfikacji technicznej ST-06.00
„Skrzyżowania rur kanalizacyjnych z drogami, uzbrojeniem podziemnym i ciekami wodnymi”
zamieszczonej w niniejszym opracowaniu.

5.6.2.Skrzyżowania z istniej ącymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi.

W miejscach kolizji roboty prowadzić po uzgodnieniu i w razie potrzeby po wyłączeniu prądu.
Na istniejących kablach energetycznych zastosować rury ochronne dwudzielne średnicy 100
mm o długości 1 m + szerokość wykopu; zgodnie z dokumentacją projektową. W miejscach
kolizji z liniami napowietrznymi roboty należy prowadzić w odległości 2 m od słupów. Należy
zastosować się do zaleceń opisanych w specyfikacji technicznej ST-06.00 „Skrzyżowania rur
kanalizacyjnych z drogami i uzbrojeniem podziemnym” zamieszczonej w niniejszym
opracowaniu.

5.6.3.Skrzyżowania z istniej ącymi kablami teletechnicznymi. 

Istniejące kable teletechniczne należy zabezpieczyć rury ochronną dwudzielną średnicy 100
mm o długości 1 m + szerokość wykopu; zgodnie z dokumentacją projektową. Należy
zastosować się do zaleceń opisanych w specyfikacji technicznej ST-06.00 „Skrzyżowania rur
kanalizacyjnych z drogami i uzbrojeniem podziemnym” zamieszczonej w niniejszym
opracowaniu.

5.6.4.Skrzyżowania z istniej ącymi ruroci ągami wodoci ągowymi i kanalizacyjnymi.

Skrzyżowania wykonać bez użycia sprzętu mechanicznego, zgodnie z dokumentacją
projektową. Należy zastosować się do zaleceń opisanych w specyfikacji technicznej ST-06.00
„Skrzyżowania rur kanalizacyjnych z drogami i uzbrojeniem podziemnym” zamieszczonej w
niniejszym opracowaniu.

5.7.Roboty ziemne – zasypy.

Zasypanie wykopów należy przeprowadzić zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją
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techniczną ST-00.02 „Roboty ziemne”. 

5.7.1.Zasypanie wykopów i ich zag ęszczenie. 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Rodzaj gruntu do
zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Grubość warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co
najmniej 0,3 m.
Zasypanie kanału przeprowadza się w dwóch etapach, po wykonaniu próby szczelności:
etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanalizacyjnej o grubości 30 cm;
etap II - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem
i rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu.

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty bez
grud i ostrych kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-B-02480:1986.
Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze
szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu. Zasypanie
wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym jeżeli spełnia powyższe
wymagania warstwami 0,2 m z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórka
odeskowań i rozpór ścian wykopu. Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości
dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących
zagęszczenia gruntów określonych w specyfikacji technicznej „Roboty ziemne – wykopy
i zasypy w gruntach kategorii I ” i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla dróg
o ruchu ciężkim i bardzo ciężkim.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania ogólne" ST.00.00 pkt 7.

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót.

Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna być przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10727:1992, PN-EN 1610:2002 i
PN-EN 1610:2002/Ap1:2007. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie
zostało spełnione należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z
dokumentacją projektową wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża
wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodu na eksfiltrację
i infiltrację, zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozją.

⇒ Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na
porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z dokumentacją
projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie
oględzin i pomiarów.

⇒ Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez
porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w specyfikacjach
technicznych, w tym na podstawie dokumentów określających jakość
wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi
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w specyfikacjach technicznych oraz bezpośrednio na budowie przez
oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

⇒ Badania w zakresie przewodu obejmują czynności wstępne
sprowadzające się do pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i
średnicy (z dokładnością do 1 cm), badanie ułożenia przewodu na
podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów.
Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno
zapewnić oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie
wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez
oględziny zewnętrzne.

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

⇒ Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje badanie
stanu odcinka kanału wraz ze studzienkami i pomiar dopływu wody
gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności należy
prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 minut położenia zwierciadła
wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

 6.2.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do

betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne.

 6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót.
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w

zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowaną przez
Inspektora Nadzoru. W szczególności kontrola powinna obejmować:

• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki,
• badanie odchylenia osi kolektora,
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,
• badanie odchylenia spadku kolektora,
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów za pomocą kamery,
• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
• sprawdzenie szczelności na eksfiltrację, infiltracje,
• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
• sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw włazowych,

 6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny kształtować się następująco:

− odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosić więcej niż ± 5 cm,

 Strona  22



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ 

WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO UL. SOPOTNICKIEJ I STASZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SZCZAWNICA – ZADANIE I  .

SST- 03.00 – KANALIZACJA SANITARNA

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,
− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,
− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora
− od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm,
− odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno

przekraczać – 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m
powinien być zgodny z punktem

− rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.

7. OBMIAR ROBÓT.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania ogólne" ST.00.00 pkt 8. Jednostką obmiarową kanalizacji grawitacyjnej jest 1 metr
bieżący wykonanej sieci (kanału) dla każdego typu średnicy, 1 sztuka kompletnej studzienki
(każdego rodzaju) dla każdej średnicy studzienki z podziałem na studzienki z tworzywa i
betonowe.

Podsypka lub podbudowa betonowa pod rury oraz inne pozostałe elementy montażu
kanału wymienione w pkt 1.3 oraz 8 i inne (oprócz studzienek i ich montażu) są ujęte w cenie
jednostkowej wykonania mb kanału. Jednostką obmiarową studzienek jest ilość sztuk
zamontowanych studzienek na sieci. Należy podać rodzaj studni  materiał oraz jej średnicę.

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI.

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania ogólne" ST.00.00 pkt 9. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji według punktu 6 niniejszej specyfikacji technicznej dały wyniki pozytywne.

8.2. Podstawa płatno ści.

Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania ogólne" ST.00.00 pkt 9.

SST.00.03 Kanalizacja sanitarna 

Cena 1 mb wykonanej i odebranej kanalizacji (ci ągi główne i kolektorów przył ączeniowych)
obejmuje:
− oznakowanie robót
− dostawę materiałów
− wykonanie ewentualnego wzmocnienia gruntu
− ostateczne wyprofilowanie dna wykopu
− wykonanie podsypki pod kanały
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− zabezpieczenia wykopów
− ułożenie i połączenie przewodów kanalizacyjnych, włączenie do studni
− wykonanie izolacji rur i połączeń
− przeprowadzenie pomiarów, prób i badań wymaganych w specyfikacji technicznej
− wykonanie zasypki rurociągów do wysokości wymaganej w specyfikacji technicznej
− wykonanie geodezyjnej dokumentacji i powykonawczej przebiegu kanalizacji
− inne roboty montażowe sieciowe (w tym przewierty HDD, mikrotunelingi)
− zakres robót ujęty w pozostałych Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych z wyłączeniem

ST.04.00 Pompownie Ścieków, ST.05.00 Instalacje Elektryczne

Cena 1 kpl wykonanej i odebranej studzienki żelbetowej lub polimerobetonowej obejmuje:
− wykonanie podłoża
− ułożenie i zaizolowanie kręgów
− wyprofilowanie kinety
− ustawienie prefabrykowanych studzienek na przygotowanym podłożu
− wykonanie izolacji studni i studzienek
− montaż włazów
− wykonanie niezbędnego odwodnienia i utrzymanie wykopów w stanie suchym w trakcie robót
− opłaty za zrzut wody do systemu odwodnienia.
− zakres robót ujęty w pozostałych Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych z wyłączeniem

ST.04.00 Pompownie Ścieków, ST.05.00 Instalacje Elektryczne

Cena 1 kpl wykonanej i odebranej studzienki tworzyw owej:
− wykonanie podłoża
− ustawienie prefabrykowanych studzienek na przygotowanym podłożu
− montaż włazów
− wykonanie niezbędnego odwodnienia i utrzymanie wykopów w stanie suchym w trakcie robót
− opłaty za zrzut wody do systemu odwodnienia
− zakres robót ujęty w pozostałych Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych z wyłączeniem

ST.04.00 Pompownie Ścieków, ST.05.00 Instalacje Elektryczne

9. PRZEPISY ZWIĄZANE.

Część przepisów podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST.00.00 pkt 10.

• PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
• PN-B-03020:1981  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.
• PN-B-06050:1999  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze
• PN-EN 13101:2005  Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania

i ocena zgodności.
• BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania.
• PN-EN 10224:2006  Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów

wodnych - Warunki techniczne dostawy
• PN-EN 10219-1:2007  Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych - Część 1: Warunki techniczne dostawy
• PN-EN 10219-2:2007  Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych - Część 2: Tolerancje, wymiary i

 Strona  24



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ 

WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO UL. SOPOTNICKIEJ I STASZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SZCZAWNICA – ZADANIE I  .

SST- 03.00 – KANALIZACJA SANITARNA

wielkości statyczne
• PN-EN 10208-1:1999  Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych - Rury o klasie

wymagań A
• PN-EN 10208-2:1999  Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych - Rury o klasie

wymagań B
• PN-ISO 8062:1997  Odlewy - System tolerancji wymiarowych i naddatków na obróbkę

skrawaniem
• PN-ISO 8062:1997/Ap1:1998  Odlewy - System tolerancji wymiarowych i naddatków na

obróbkę skrawaniem
• PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej
• PN-EN 124:2000  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla

ruchu pieszego i kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakością.

• PN-EN 1401-1:1999  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

• PN-EN 681-1:2002  Uszczelnienia z elastomerów - Wymagania materiałowe dotyczące
uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających - Część 1: Guma

• PN-EN 1610:2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
• PN-EN 1610:2002/Ap1:2007  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
• PN-B-10729:1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
• PN-EN 1329-1:2001  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do  odprowadzania

nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli.
Niezmiękczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek
i systemu.

• PN-EN 752:2008  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne
• PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia

graficzne
• PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne
• BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze.
• BN-62/638-03  Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne.
• BN-62/6738-04  Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.
• BN-62/6738-07  Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.
• PN-EN 206-1:2003  Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
• PN-EN 206-1:2003/A1:2005  Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i

zgodność
• PN-EN 206-1:2003/A2:2006  Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i

zgodność
• PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004  Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i

zgodność
• PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu

• PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy
• PN-EN 13139:2003/AC:2004  Kruszywa do zaprawy
• PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
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• PN-EN 13043:2004/AC:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

• PN-EN 12620:2008  Kruszywa do betonu
• PN-EN 197-1:2002  Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące

cementów powszechnego użytku PN-EN 197-1:2002/A1:2005  Cement - Część 1: Skład,
wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku

• PN-EN 197-1:2002/A3:2007  Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności
dotyczące cementów powszechnego użytku

• PN-B-01802:1986  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
żelbetowe. Nazwy i określenia

• PN-B-30150:1997  Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy.
• PN-C-89221:1998  Rury z tworzyw sztucznych - Rury drenarskie karbowane z

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)
• PN-C-89221:1998/Az1:2004  Rury z tworzyw sztucznych - Rury drenarskie karbowane z

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)
• PN-B-12040:1998  Wyroby budowlane ceramiczne - Rurki drenarskie
• PN-B-04615:1990  Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań
• PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
• PN-B-24620:1998/Az1:2004  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
• BN-77/8931-12  Drogi samochodowe - Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntu.
• BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
• KB4-4.12.1 (6)  Studzienki kanalizacyjne połączeniowe.
• KB4-4.12.1 (7)  Studzienki kanalizacyjne przelotowe.
• KB4-4.12,1(9)  Studzienki kanalizacyjne spadowe.
• KB4-3.3.1.10(1)  Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg.
• PN-S-02204:1997  Drogi samochodowe - Odwodnienie dróg
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje

sanitarne i przemysłowe. ARKADY- 1987 r.
• Ogólne wytyczne projektowania kanalizacji zewnętrznej i drenaży z rur karbowanych z PE-

HD - poradnik.
• Katalog wyrobów rur kanalizacyjnych i drenażowych dwuściennych z polipropylenu.
• Katalog studzienek kanalizacyjnych i ściekowych z polipropylenu.
• Rozporządzenie 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/

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach /tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn.
zm./

• Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-
ściekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego w Warszawie.
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SST-04.00 – Pompownie ścieków 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące odbioru robót

związanych z budową przepompowni ścieków firmy METALCHEM (lub równoważne) w związku
z realizacją inwestycji: 

Projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej 
wraz z przyłączami do ul. Sopotnickiej i Staszowej w miejscowości Szczawnica – zadanie I

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja  techniczna  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych

z wykonaniem  przepompowni,  ich  ogrodzeń,  drogi  dojazdowej,  (doprowadzenie  zasilania  ),
wyposażenia w zespoły transportujące ścieki, instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne. 

W zakres tych robót wchodzą:

• roboty przygotowawcze,

• budowlane,

• izolacyjne,

• montaż prefabrykowanych przepompowni,

• wyposażenie w skład którego wchodzą: pompy, czujniki hydrostatyczne, przewody tłoczne
wewnątrz przepompowni, zawory zwrotne, zasuwy odcinające, prowadnice pomp, króćce
dopływowe i  tłoczne, przepływomierze, kominek wentylacyjny i  wentylacja mechaniczna,
drabinka, pokrywa włazu

• montaż skrzynki sterującej i zasilającej

• ogrodzenie  terenu  pod  skrzynkę  sterującą  i  zasilającą,  i  wykonanie  placu  z  kostki
betonowej

• wykonanie przyłączy energetycznych

• kontrola jakości.

1.4. Ogólne wymagania robót.
Ogólne wymagania robót podano w specyfikacji technicznej ogólnej ST.00.00 pkt 2.1.
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 1.4.1. Dokumentacja odbiorowa.
Ogólne wymagania dotyczące dokumentacji odbiorowej podano w specyfikacji technicznej

ogólnej ST.00.00 

1.5. Określenia podstawowe.
Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami

i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" punkt 1.5.

2. MATERIAŁY.
Materiały muszą spełniać wymogi opisane w specyfikacji technicznej ogólnej ST.00.00 pkt 3.

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów.
Wykonawca zobowiązany jest:

− dostarczyć  materiały  zgodnie  z  wymaganiami  specyfikacji  technicznych  i  dokumentacją
projektową,

− stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

− powiadomić  Inspektora  Nadzoru  o  proponowanych  źródłach  pozyskania  materiałów  przed
rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację.

2.2. Przepompownie ścieków.
Na analizowanym terenie zaprojektowano następujące przepompownie ścieków:

1. PRZEPOMPOWNIE STREFOWE DN1200 (P1, P2, )  

Pompownia strefowa P1, do której dopływać będą ścieki z projektowanego kolektora S2 –
S2.13,  oraz S3 -  S44 została  zaprojektowana  na działce  2257/1  należącej  do Urzędu Miasta
Szczawnicy. Odpływ z pompowni P1 projektuje się jako kolektor tłoczny „E” odprowadzający ścieki
do projektowanej studni E12, zabudowanej na istniejącym kolektorze grawitacyjnym.

Pompownia strefowa P2, do której dopływać będą ścieki z projektowanego kolektora B20
– B38, oraz z projektowanego kolektora tłocznego N2 – N9 została zaprojektowana na działce nr
906 należącej do Urzędu Miasta Szczawnicy. Odpływ z pompowni P2 projektuje się jako kolektor
tłoczny „C”. odprowadzający ścieki do projektowanej studni B17.

Komora pomp obu pompowni to komora żelbetowa o średnicy wewnętrznej 1200mm, wyposażona
w  2  pompy  zatapialne  umieszczone  na  prowadnicach  co  umożliwi  łatwy  dostęp  i  obsługę
techniczną.  Dodatkowym wyposażeniem pompowni  będą zawory odpowietrzające. Do działania
pompowni niezbędnym było zaprojektowanie szafki zasilającej oraz szafki sterującej:

Dla pompowni P1 wydzielono miejsce na działce nr 2257/1 o powierzchni  około 1,5m2.
Do skrzynki elektrycznej  i  sterującej  zostanie doprowadzony kabel  energetyczny z istniejącego
słupa stojącego  na działce 2258/2.  Obszar ten zostanie wydzierżawiony od właścicieli  posesji
i ogrodzony  siatką  stalową  powlekaną  PVC  L50x50x5;  o  wysokości  1,5m  na  cokole  z
prefabrykowanej  płyty  betonowej.  Teren  pod  skrzynki  należy  wyłożyć  kostką  Behaton
wym.20x16,5x6 kolor szary wraz z obrzeżem trawnikowym o wym. 6X20x100.  Na wyznaczonym
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terenie  pod  zabudowę  szafek  przewidziano  również  montaż  kominka  wentylacyjnego  Dz110
połączonego z pompownią [P1].  

Dla  pompowni  P2 wydzielono  miejsce  na  poboczu  drogi  ul.  Kunie  na  działce  906o
powierzchni  1,5m2.  Do  skrzynki  elektrycznej  zostanie  doprowadzony  kabel  energetyczny
z istniejącego słupa stojącego  na działce 751. Pompownia P2 będzie wyposażona w specjalne
pompy  z  wbudowanym  układem sterowania,  dlatego  nie  jest  konieczna  zabudowana  skrzynki
sterowniczej.  Wentylacja  będzie  odbywać  się  przez  studnię  rozprężną  N9  od  której  zostanie
poprowadzony kominek wentylacyjny.

2. PRZEPOMPOWNIE LOKALNE DN800 (P3)  

Pompownia lokalna P3 odprowadzać będzie ścieki z obszarów, na których bez możliwości
podpięcia grawitacyjnego został więcej niż jeden budynek. Pompownia zlokalizowana została na
terenach prywatnych po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielami działki.
Pompownię lokalną o oznaczeniach P3 zaprojektowano na kolektorze głównym, bocznym:
− P3 – dla budynków przy ul. Kunie 1A, 1B, 2

3. PRZEPOMPOWNIE PRZYDOMOWE DN800 (PP1, PP3, PP4, PP5)  

Ze względu na niekorzystne usytuowanie niektórych budynków zaprojektowano pompownie
przydomowe a wraz z nimi przewody tłoczne odprowadzające ścieki do sięgaczy łączących się z
kolektorem głównym. 
Przydomowe pompownie ścieków zostały zaprojektowana dla kilku budynków w rejonie ulicy
Staszowej, Sopotnickiej oraz Kunie:
− PP1 – dla budynku przy ul. Staszowej 3C
− PP3 – dla budynku przy ul. Sopotnickiej 24A
− PP4 – dla budynku przy ul. Sopotnickiej 24
− PP5 – dla budynku przy ul. Staszowej 20

2.5. Beton.
Beton  hydrotechniczny  B-15,  B-20  i  B-25,  B-45,  W-4,  M-100  powinien  odpowiadać

wymaganiom PN-B-19707:2003,  PN-B-19707:2003/Az1:2006,  PN-EN 206-1:2003,  PN-EN 206-
1:2003/A1:2005, PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004.

2.6. Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom aktualnym normatywom.

2.7. Stal zbrojeniowa.
Do zbrojenia powinna być użyta stal o średnicy  Ø20 mm i stal zbrojeniowa A-III lub inne

wyroby stalowe wydane w specyfikacjach technicznych lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

2.8. Materiały izolacyjne.
Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiadać PN-B-30150:1997.

Lepik asfaltowy według PN-B-24620:1998 i PN-B-24620:1998/Az1:2004.

2.9. Elementy ogrodzenia.
Elementy ogrodzenia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami

szczegółowymi. Furtki i bramy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową uwzględniając
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min. wymagania zawarte w PN-EN 12433-1:2002 i PN-EN 12433-2:2002.

2.10. Składowanie materiałów.
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i  gatunków w

sposób  zapewniający  stateczność  oraz  umożliwiający  dostęp  do  poszczególnych  grup.
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód
sanitarnych i opadowych.

 2.10.1. Prefabrykowane elementy przepompowni ścieków. 
Prefabrykowane przepompownie ścieków należy składować pod zadaszeniem.

 2.10.2. Kształtki, zł ączki, armatura. 
Kształtki, złączki, armatura i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny

być  składowane  w  sposób  uporządkowany,  zabezpieczone  przed  działaniem  zjawisk
atmosferycznych,  na  utwardzonym  i  zabezpieczonym  przed  wilgocią  podłożu  z możliwością
dostępu bezpośredniego do każdej ze składowanych grup produktów.

 2.10.3. Wyposa żenie pompowni, kable. 
Elementy stanowiące wyposażenie  pompowni  (pompy,  kolana sprzęgające,  prowadnice,

itp.)  i  kable  elektryczne  wraz  z  osprzętem  powinny  być  składowane  w pomieszczeniach
zamykanych.

 2.10.4 Kruszywo. 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Kruszywo powinno

być  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi  rodzajami  i  frakcjami
kruszyw w czasie jego składowania i poboru. 

 2.10.5. Cement. 
Cement należy składować w silosach lub w workach. Dla składowania cementu w workach

Wykonawca  zapewni  odpowiednie  magazyny  gwarantujące  odizolowanie  cementu  od  wilgoci.
Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące (patrz norma: BN-88/6731-
08).

2.11. Odbiór materiałów na Placu Budowy.
Materiały  należy  dostarczyć  na  plac  budowy  wraz  ze  świadectwem  jakości,  kartami

gwarancyjnymi  i  protokołami  odbioru  technicznego,  atestami,  aprobatami  technicznymi,
deklaracjami zgodności. Materiały dostarczone na plac budowy należy sprawdzić pod względem
kompletności  i zgodności  z  danymi  producenta.  Wykonawca  przeprowadzi  oględziny
dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed
wbudowaniem Wykonawca podda je badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZĘT.
Sprzęt musi spełniać wymogi opisane w specyfikacji technicznej ogólnej ST.00.00 pkt 4.

3.1. Sprzęt do wykonania robót.
Do wykonania zamierzeń inwestycyjnych wymagany jest następujący sprzęt:

− żuraw budowlany samochodowy,
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− koparki o pojemności łyżki 0,25 - 1,20 m3,

− spycharki kołowe lub gąsienicowe 75 i 100 kM,

− równiarka samojezdna 100 kM,

− ubijak spalinowy 200 kg,

− pozostały sprzęt do zagęszczania gruntu,

− wciągarki ręczne,

− wciągarki mechaniczne,

− samochody skrzyniowe,

− samochody samowyładowcze 5 t i 5-10 t,

− sprężarka powietrza spalinowa 4 – 5 m3/min.,

− beczkowozy,

− pompy odwadniające, igłofiltry, szalunki i ścianki szczelne,

− pozostały niezbędny sprzęt techniczny.

4. TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania

ogólne" ST.00.00 pkt 5. 

Transport prefabrykatów przepompowni (kręgów, pokryw, włazów) powinien odbywać się
samochodami prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz
zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i
kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub
zaczepów na środkach transportowych. Podnoszenie i opuszczenie prefabrykatów należy wykonać
za  pomocą  minimum  trzech  lin  zawiesia  rozmieszczonych  równomiernie  na  obwodzie
prefabrykatu.

Kształtki,  złączki,  armatura, pozostałe wyposażenie przepompowni oraz kable mogą być
transportowane  dowolnymi  środkami  komunikacyjnymi.  Materiały  te  należy  podczas  transportu
zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie
spowodują  segregacji  składników,  zmiany  składu  mieszanki,  zanieczyszczenia  mieszanki
i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

Transport cementu i jego przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.
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5. WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  specyfikacji  technicznej

„Wymagania ogólne" ST.00.00 pkt 6. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  zatwierdzenia  harmonogram czasowy

dostawy  i realizacji  przepompowni  ścieków.  Przepompownia  jest  obiektem  bezobsługowym,
wyposażonym  w  szczelny  zbiornik  z  układem  dwóch  pomp  wbudowanych  w  zbiornik
przepompowni,  orurowanie,  armaturę, zasilający i  sterujący pracą pomp układ elektryczny oraz
inne  niezbędne  do  eksploatacji  elementy  obsługi.  Przepompownie  strefowe  zbudowane  są  z
kręgów żelbetowych B45, a przepompownie przydomowe i lokalne z PEHD.  Do dna zbiornika
przymocowana  jest  podstawa  tłoczni  a  z  niej  wychodzi  rurociąg  tłoczny.  Komora  pompowni
wyposażona jest w naturalna wentylację grawitacyjną. Na przewodzie tłocznym zainstalowana jest
armatura odcinająca i zwrotna. Komora przepompowni wyposażona w rząpie z wbudowaną pompą

Parametry technologiczne dobranych pomp podano w tabeli:

Symbol Rodzaj
pompowni

Typ pompowni Q Dw H
zbiornika

H
podnosz.

V typ pomp moc
nom.

[l/s] [m] [m] [m] [m/s] - [kW]

P1 strefowa
PMS-2x08-32V-

12x63
4,78 1,20 6,55 15,09 0,95 MS1-32Z 3,0

P2 strefowa
AP/SEG/S/SE-

2P
3,77 1,20 3,50 9,41 3,00

SEG.40.12.
.2.50B

1,2

P3 lokalna PDM 800 - 0,80 3,00 ≤ ≤ ≤ ≤ 15,0 - DOMO GRI 1,1

PP1 przydomowa PDM 800 - 0,80 3,00 ≤ ≤ ≤ ≤ 15,0 - DOMO GRI 1,1

PP3 przydomowa PDM 800 - 0,80 3,00 ≤ ≤ ≤ ≤ 15,0 - DOMO GRI 1,1

PP4 przydomowa PDM 800 - 0,80 3,00 ≤ ≤ ≤ ≤ 15,0 - DOMO GRI 1,1

PP5 przydomowa PDM 800 - 0,80 3,00 ≤ ≤ ≤ ≤ 15,0 - DOMO GRI 1,1

PRZEPOMPOWNIE STREFOWE
− wykonany  z  żelbetowych  (C35/45)  kręgów  o  średnicy  1200mm,  łączonych  na  uszczelkę

systemową
− wyposażenie pompowni:

− 2  pompy  zatapialne,  z  kolanami  sprzęgającymi,  zaworami  zwrotnymi,  zasuwami
odcinającymi oraz zaworami odpowietrzającymi.
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− piony tłoczne ze stali kwasoodpornej
− prowadnice rurowe pomp ze stali kwasoodpornej
− złącza śrubowe ze stali kwasoodpornej
− pomost  obsługowy  ze  stali  kwasoodpornej  (przy  głębokości  zbiornika  większej  niż  3m)

z ażurową  płytą  antypoślizgową,  drabiną  do zejścia na dno zbiornika,  deflektor tłumiący
napływ, konstrukcje wsporcze.

− kominek wentylacyjny (umieszczony w obrębie wydzielonego terenu dla skrzynki zasilającej
oraz  sterującej)  –  dla  P2  nie  stosuje  się  kominka  wentylacyjnego,  wentylacja  będzie
odbywać  się przez właz z otworami oraz przez studnię  rozprężną  N9 od której zostanie
poprowadzony kominek wentylacyjny

− nasada strażacka DN52
− łańcuchy pomp i pływaków ze stali kwasoodpornej.
− sonda pływakowa dla pompowni  P1;  pompownia  P2 posiada czujniki  poziomu ścieków

wbudowane w pompy
− wszystkie  otwory  dla  rur  kanalizacyjnych  i  wentylacyjnych  wykonane  w  zbiorniku  zostaną

uszczelnione przejściami szczelnymi.
− właz żeliwny o średnicy 800mm typu ciężkiego D400 na zamek

− dla pompowni P1 właz szczelny
− dla pompowni P2 właz nieszczelny, z otworami montażowymi umożliwiającymi wentylację

pompowni przez właz
− posadowienie komory na warstwie chudego betonu C12/15, wykonanej na warstwie tłucznia

31,5-63mm owiniętego geowłókniną wzmacniającą 300 g/m
Do działania pompowni niezbędne było zaprojektowanie szafek zasilających.
Dla pompowni P1 zaprojektowano również szafkę sterowniczą.
Pompownia  P2  będzie  wyposażona  w specjalne  pompy z  wbudowanym  układem sterowania,
dlatego nie przewiduje się zabudowy skrzynki sterowniczej dla tej pompowni.

W  przypadku  pompowni  P2  ze  względu  na  dużą  odległość  pomiędzy  pompownią
a     kominkiem wentylacyjnym ekipa serwisowa obsługująca przepompownię winna być wyposażona  
w przenośny wentylator. Przed wejściem do zbiornika należy bezwzględnie wymienić  powietrze
w     przepompowni.  

● Przepompownia P1 o oznaczeniu PMS-2x08-32V-12x63 KBZJ  
produkcji Metalchem (lub równoważna)
zbiornik Ø 1200 x 6300 z armaturą 2 x DN80 i wyposażeniem jak w opisie;
pompy MS1-32Z o mocy 3,0 kW – szt. 2;
konstrukcje stalowe jak w opisie;
układ sterowania jak w opisie;

● Przepomownia P2 o oznacze  niu   AP/SEG/S/SE-2P produkcji Grundfos (lub równoważna)  
zbiornik Ø 1200 x 3500 z armaturą 2 x DN50 i wyposażeniem jak w opisie
pompy SEG.40.12.E.2.50B o mocy 1,2 kW – szt. 2
konstrukcje stalowe jak w opisie;
układ sterownania jak w opisie;
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PRZEPOMPOWNIA LOKALNA P3
− prefabrykowane kręgi betonowe C35/45 o średnicy 800mm, łączone na zaprawę montażową
− zwieńczenie zbiornika płytą betonową z włazem żeliwnym C250
− wejścia pod rurę kanalizacyjną 160PVC-U i wyjściem pod rurę Dz63PE;SDR17
− wyposażenie wewnętrzne:
− 2 pompy (1 pracująca,  1 zapasowa)  do ścieków o zasilaniu  jedno lub trójfazowym, zawór

zwrotny kulowy, zawór kulowy odcinający, zawiesie hakowe, nasada strażacka DN52.
− posadowienie komory na warstwie chudego betonu C12/15, wykonanej na podsypce piaskowej

stabilizowanej cementem
− montaż  pompy  zostanie  wykonany  w  sposób  umożliwiający  jej  wyjęcie  i  opuszczenie  bez

konieczności wchodzenia do wnętrza zbiornika

Ułożenie rury wentylacyjnej w gruncie oraz postument pod kominek wentylacyjny należy do
Zleceniodawcy.

Zleceniodawca  odbiera  zbiornik  ze  zmontowanym  wyposażeniem  oraz  pompę  luzem.
Osadzenie zbiornika, opuszczenie pompy i podłączenie zasilania należy do zleceniodawcy. 

PRZEPOMPOWNIE PRZYDOMOWE PP1, PP3, PP4, PP5
− prefabrykat wykonany z PEHD o średnicy 800mm,
− wejścia pod rurę kanalizacyjną 160PVC-U i wyjściem pod rurę Dz63PE;SDR17
− za  zewnątrz  zbiornika wykonane są  obwodowe żebra  przeciwwyporowe rozmieszczone  co

240mm
− wyposażenie wewnętrzne:
− pompa do ścieków o zasilaniu jedno lub trójfazowym, zawór zwrotny kulowy, zawór kulowy

odcinający, zawiesie hakowe, nasada strażacka DN52.
− właz szczelny z PEHD o średnicy 600mm typu lekkiego
− posadowienie komory na warstwie chudego betonu C12/15, wykonanej na podsypce piaskowej

stabilizowanej cementem
− montaż  pompy  zostanie  wykonany  w  sposób  umożliwiający  jej  wyjęcie  i  opuszczenie  bez

konieczności wchodzenia do wnętrza zbiornika

Ułożenie rury wentylacyjnej w gruncie oraz postument pod kominek wentylacyjny należy do
Zleceniodawcy.

Zleceniodawca  odbiera  zbiornik  ze  zmontowanym  wyposażeniem  oraz  pompę  luzem.
Osadzenie zbiornika, opuszczenie pompy i podłączenie zasilania należy do zleceniodawcy. 

5.2. Roboty przygotowawcze.
 5.2.1. Wytyczenie trasy i punktów wysoko ściowych. 

Podstawę wytyczenia pompowni stanowi dokumentacja projektowa i prawna i specyfikacje
techniczne. 

 5.2.2. Usuni ęcie warstwy humusu. 
Usunięcie warstwy humusu wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną ST.01.00 „Roboty
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przygotowawcze”.

 5.2.3. Usuni ęcie elementów dróg, ogrodze ń. 
Usunięcie  elementów dróg,  ogrodzeń,  itp.  wykonać  zgodnie  ze specyfikacją  techniczną

ST.01.00 „Roboty przygotowawcze”.

 5.2.4. Lokalizacja istniej ącego uzbrojenia. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia.

 5.2.5. Ocena stanu technicznego budynków. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona inwentaryzację i ocenę stanu technicznego

budynków położonych w odległości mniejszej niż 10 m i sporządzi odpowiednie protokoły.

5.3. Roboty ziemne – wykopy.
Roboty  ziemne  należy  wykonywać  ręcznie  i  mechanicznie  zasadniczo  w  wykopie

szerokoprzestrzennym wraz z odwodnieniem, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją
techniczną  ST.02.00  „Roboty  ziemne”.  Natomiast  w  trudnych  warunkach  gruntowych  (przy
występowaniu wody gruntowej, itp.) i w zależności od głębokości wykop winien być wzmocniony,
zgodnie z dokumentacją projektową, geotechniczną.

5.4. Przygotowanie podło ża.
Podłoże pod pompownie należy wykonać zgodnie z ST.03.00 pkt. 5.4.2.

5.5. Roboty monta żowe.
 5.5.1. Głęboko ść posadowienia. 

Głębokość  posadowienia  pompowni  winna  wynikać  z  rzędnych  rurociągów
doprowadzających  ścieki  oraz  powinna  spełniać  warunki  podane  przez  producenta  pomp  w
zakresie wymaganej pojemności czynnej i minimalnego zanurzenia pomp. 

 5.5.2. Zbiorniki prefabrykowane z kr ęgów. 
Kręgi  prefabrykowane  należy  instalować  i  wyposażać  zgodnie  z instrukcją  wytwórcy,  a

ponadto:

− należy zapewnić możliwość dojścia,

− zapewnienie możliwości dojazdu.

Włączenia  kanałów  grawitacyjnych  do  pompowni  wykonać  po  ułożeniu  zbiornika  na
projektowanej rzędnej oraz po zasypaniu zbiornika do rzędnej podłączenia kanału.

 5.5.3. Monta ż zbiornika i wyposa żenia. 
Montaż należy wykonać ściśle zgodnie z instrukcją montażu producenta pompowni.

5.6. Roboty ziemne – zasypy.
Zasypanie  wykopów  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i

specyfikacją techniczną ST 02.00 „Roboty ziemne”. 

 5.6.1. Zasypanie wykopów i ich zag ęszczenie. 
Użyty  materiał  i  sposób  zasypania  wolnych  przestrzeni  wokół  zbiornika  pompowni  nie

powinien spowodować jej uszkodzenia jak również powinien być zgodny z zaleceniami producenta
pompowni. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
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Nadmiar gruntu pozostały z wykopów należy odwieść poza plac budowy na miejsce wskazane w
specyfikacjach  lub  Inspektora  Nadzoru.  Zasypanie  wykopów  i  ich  zagęszczenie  może  być
przeprowadzone po pozytywnym wyniku próby szczelności  przyłączanych kanalizacji  i  samego
zbiornika pompowni.

5.7. System sterowania i monitoringu.
5.7.1. Pompownia strefowa P1 – system sterowania.   

Wykonać należy zgodnie z częścią opisową projektu wykonawczego zasilania pompowni
i instalacji elektrycznych na terenie pompowni PMS. 

Panel sterowania:     

Układ sterowania typu RZS realizuje następujące funkcje:
● naprzemiennej pracy pomp;
● w  przypadku  jednoczesnego  załączenia  pomp,  pompy  załączają  się  z  określnonym

przesunięciem czasowym;
● w momencie dużego napływu włącza się automatycznie druga pompa;
● w przypadku awarii jednej z pomp, pracę przepompowni przejmuje automatycznie druga

pompa;
● przy  sterowaniu  ręcznym  jest  możliwość  spompowania  ścieków  poniżej  poziomu

MINIMUM;
● przełączenie pomp po 20 minutach ciągłej pracy;
● chwilowe załączenie pompy po 7 godzinach postoju i poziomie ścieków poniżej poziomu

„suchobiegu”;
● po  przerwie  w  zasilaniu  układ  zapewnia  kontynuację  procesu  pompowania  bez

konieczności ponownego ustawienia parametrów pracy. 

Aparatur ę kontrolno – pomiarow ą stanowi ą :

1. ROZDZIELNICA

Standardowe wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej obejmuje:
● obudowę z niepalnego tworzywa poliestrowego;
● sterownik  mikroprocesorowy  typu  SP  umożliwiający  połączenie  monitoringu  GSM  lub

GPRS;
● wyłącznik główny;
● wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy;
● zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej z pomp;
● zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejności faz (czujnik zaniku i asymetrii faz);
● zabezpieczenie przepięciowe klasy C;
● zabezpieczenie  pomp  obwodem  sterującym  tzw.  1-2  (szeregowo  połączone  w  pompie

wyłączniki termiczne i wyłącznik wilgotnościowy);
● zabezpieczenie pomp przed pracą w „suchobiegu”;
● gniazdo serwisowe 230V (licznik  czasu pracy oraz liczby załączeń dla każdej  z  pomp,

sterowanie ręczne lub automatyczne);
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● sygnalizowana praca pomp;
● akustyczno świetlną sygnalizację awarii;
● bezpotencjałowy zbiorczy sygnał o awarii wyprowadzony na listwę zaciskową. 

Rozdzielnica współpracuje z sondą hydrostatyczną zabezpieczoną 2 pływakowymi sygnalizatorami
poziomu typu MAC-3 wyznaczającymi:

1. Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp);
2. Poziom MIN (wyłaczenie pomp);
3. Poziom MAX (włączenie pomp);
4. Poziom ALARM (włączenie sygnalizacji akustyczno – świetlnej)

Dodatkowo w rozdzielnicy zabudowane będą:
1. gniazdo z przełącznikiem do zasilania z agregatu prądotwórczego;
2. lampka oświetlająca wnętrze szafki;
3. wyłącznik zmierzchowy. 

2. SYSTEM POWIADAMIANIA TYPU MRT – GSM

System ten przesyła w postaci komunikatu SMS na wybrany telefon komórkowy (lub kilka
telefonów)  informacje  o  stanach  alarmowych  w  przepompowni.  Standardowo  przesyłane  są
następujące sygnały:

1. awaria pompy 1;
2. awaria pompy 2;
3. brak zasilania;
4. przekroczenie poziomu alarmowego;
5. osiągnięcie poziomu suchobiegu;
6. włamanie;
7. ustąpienie stanu alarmowego;
8. test łączności raz na dobę przekazujący jednocześnie stan liczników pomp.

3. SYSTEM MONITORINGU I WIZUALIZACJI TYPU MRM – GPRS

System ten pracujący w technologii GPRS przesyła do komputera w stacji dyspozytorskiej
pełny  aktualny  stan  monitorowanej  przepompowni.  System umożliwia  wykonanie  dla  każdego
obiektu analizy czasu pracy pompy, czasu pracy do przeglądu pompy, awarii, stanu wyłączników
termicznych pomp, kontrolę pracy sterownika i inych wiadomości w zależności od wyposażenia
przepompowni  (włamanie do obiektu,  prąd pobierany przez pompy,  napięcie zasilania lub jego
brak, ciśnienie w rurociągu tłocznym, wielkość przepływu) i dzięki temu pozwala na szybką reakcję
w momencie pojawienia się pierwszych sygnałów o nieprawidłowej pracy przepompowni. 
System ten umożliwia również zdalne sterownie pracą przepompowni i przesyłanie informacji na
telefon komórkowy w postaci komunikatów SMS.

5.7.2. Pompownia strefowa P2 – system sterowania.   

Elektroniczne pompy SEG posiadają  wbudowany sterownik z funkcjami ochrony silnika.

Pompy  wymagają  jedynie  przyłączenia  do  napięcia  zasilania,  nie  wymagają  stosowania  szaf
sterowniczych.

Sterownik zapewnia następujące korzyści:

− Wbudowane czujniki poziomu i suchobiegu.
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− Wbudowane zabezpieczenie silnika.

− Naprzemienność pracy pomp. W przypadku instalacji kilku pomp w tym samym zbiorniku
układ logiczny zintegrowany w sterowniku zapewnia równomierny rozkład obciążenia pomp
w czasie.

− Wyjście  przekaźnika  alarmowego.  Pompa  posiada  wyjście  przekaźnika  alarmowego.
Dostępne są opcje NC i NO, które można wykorzystywać odpowiednio do potrzeb, np. do
uruchamiania akustycznej lub optycznej sygnalizacji alarmowej.

− System zabezpieczenia przed zablokowaniem podczas postoju. Podany system uruchamia
pompę w zaprogramowanych interwałach czasowych, aby zapobiec zablokowaniu wirnika.

− Zabezpieczenie  przed równoczesnym startem pomp. Ta funkcja zapewnia  równomierne
obciążenie  sieci,  kiedy kilka pomp włącza się jednocześnie po niezamierzonej  przerwie
w zasilaniu elektrycznym. 

5.7.3. Pompownie lokalne i przydomowe – system ster owania.   

Podstawowe wyposażenie rozdzielnicy sterującej do przepompowni przydomowej obejmuje:
● wyłącznik różnicowo prądowy,
● zasilacz 12V,
● zasilacz 24V,
● wyłącznik silnikowy,
● wyłącznik główny,
● gniazdo 230V,
● licznik czasu pracy pompy,
● sygnalizator optyczny,
● przełącznik pracy automatycznej i ręcznej

5.8.  Zagospodarowanie  terenu  przepompowni  wraz  z  dr ogami
dojazdowymi.

Po zakończeniu prac montażowych pompowni i zasypaniu wykopu wokół pompowni teren
zostanie odtworzony do stanu pierwotnego.

Skrzynka sterująca i zasilająca wraz z kominkiem wentylacyjnym zostaną posadowione na
wyznaczonym  i  ogrodzonym  terenie  zgodnie  z  projektem  wykonawczym.  Teren  ten  zostanie
wyłożony kostką betonową.

 5.8.1 Ogrodzenie.
Zaprojektowano  ogrodzenie  z  siatki  stalowej  powlekanej  PVC  L50x50x5  na  cokole  z

prefabrykowanej płyty betonowej. Wysokość siatki 1,5m, oczka 50 x 50.
Słupki  ogrodzenia  (narożne,  pośrednie,  bramowe  i  podporowe)  z  rur  okrągłych

zabezpieczonych antykorozyjną farbą. Przy zamawianiu elementów ogrodzenia  należy brać pod
uwagę pozostałe akcesoria wchodzące w skład systemu ogrodzeniowego jak: drut  naciągowy,
napinacze do siatki, przelotki, obejmy, zatyczki plastikowe itp.

Bramkę wejściową wykonać z kształtowników stalowych z siatką pośrodku. 
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5.8.2. Konstrukcja nawierzchni placu szafki sterowniczej i zasilającej

Nawierzchnię wokół szafki sterowniczej i zasilającej należy wykonać z kostki Behaton (wym.
20x16,5x6), kolor szary. 

 5.8.3. Roboty ziemne.
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe”

oraz specyfikacją techniczną ST-00.02 „Roboty ziemne”.  Nasyp powinien być wykonany z gruntu
lub materiału przepuszczalnego. Przygotowane podłoże pod budowę konstrukcji  drogi powinno
charakteryzować się następującymi wartościami: wskaźnik zagęszczenia IS > 1,0

wtórny moduł odkształcenia E2 > 100 MPa
Jako dodatkowe kryterium oceny wymaganego zagęszczenia przyjmuje się wartość 

stosunku modułów wtórny do pierwotnego: E2/E1<  2,2.  Wartości  modułów  E2 nie  powinny  być
mniejsze, a wartość stosunku   E2/E1 większa od wymaganych.

Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej.

 5.8.4. Uwagi ko ńcowe.
W miejscach występowania urządzeń uzbrojenia podziemnego, przed przystąpieniem do

wykonywania robót ziemnych należy wykonać, przekopy kontrolne w celu dokładnego ustalenia ich
przebiegu.

Przekopy  kontrolne  należy  wykonać  w  obecności  przedstawicieli  użytkownika
występujących urządzeń, Inwestora i wykonawcy.
Roboty ziemne w rejonie  występowania  urządzeń  uzbrojenia  podziemnego należy  wykonywać
ręcznie.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.
Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  specyfikacji  technicznej

„Wymagania ogólne" ST.00.00 pkt 7.

6.1. Kontrola, pomiary i badania.
 6.1.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót. 

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  materiałów  do
betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne.

 6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót.  
Wykonawca jest  zobowiązany do stałej  i systematycznej  kontroli  prowadzonych robót  w

zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowaną przez
Inspektora Nadzoru. 

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie  rzędnych  założonych  ław  celowniczych  w  nawiązaniu  do  podanych  stałych
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,

- sprawdzenie rzędnych posadowienia,

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
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- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki,

- badanie i pomiary szerokości, grubości wykonanego podłoża,

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową wykonanych fundamentów,

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową zamontowanego wyposażenia,

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów i elementów prefabrykowanych,

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,

- sprawdzenie pokryw włazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją,

- testy pompowania na mokro,

- pomiar wydajności tłoczni.

 6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny kształtować się następująco:

− odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno

 wynosić więcej niż ± 5 cm,

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,

− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach powinien być zgodny
z normatywami,

− rzędne pokryw pompowni powinny być wykonane z dokładnością do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  specyfikacji  technicznej

„Wymagania ogólne" ST.00.00 pkt 8. 

Jednostką  obmiarową  przepompowni  ścieków  jest  1  komplet  (kpl)  obejmujący:
prefabrykowaną  „studnie”  (zgodnie  z  dokumentacją  projektową),  kompletne  wyposażenie
(technologiczne i elektryczne), podłączenie kanału grawitacyjnego i rurociągu tłocznego, zasilanie
z licznikiem energii, ogrodzenie, wyrównanie terenu wewnętrznego ułożenie kostki (nawierzchni) z
posianiem  trawy  oraz  wszystkie  inne  elementy  umożliwiające  poprawne  funkcjonowanie
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pompowni; w tym jest wykonanie chodników, dróg dojazdowych, placów manewrowych; wsadzone
krzewy, drzewa oraz inne elementy potrzebne do właściwego użytkowania obiektu.

Jednostką obmiarową jest:

− 1 szt. tłoczni ścieków sanitarnych. Powyższe obejmuje wszystkie roboty i dostawy.

8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano  w  specyfikacji  technicznej

„Wymagania ogólne" ST.00.00 pkt 9. 

8.1. Ogólne zasady Odbioru Robót.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami

technicznymi  i wymaganiami  Inspektora  Nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z
zachowaniem tolerancji według punktu 6 niniejszej specyfikacji technicznej dały wyniki pozytywne.

8.2. Rozruch mechaniczny przepompowni.
Warunkiem  odbioru  przepompowni  jest  przeprowadzenie  rozruchu  mechanicznego.

Do rozruchu  powołana  zostanie  przez  Wykonawcę  komisja  rozruchowa  z  udziałem Inspektora
Nadzoru i przyszłego Zamawiającego.

W trakcie rozruchu mechanicznego należy wykonać następujące czynności:

• sprawdzenie czystości wewnątrz komór czerpalnych,

• sprawdzenie działania mechanizmów napędowych zasuw przez kilkakrotne zamknięcie ich
i otwarcie,

• sprawdzenie układów sterowania i AKP,

• sprawdzenie ustawienia pomp i ich zamocowania,

• sprawdzenie przygotowania pomp do pracy zgodnie z DTR,

• oznaczenie poziomów roboczych pracy pomp,

• sprawdzenie sygnalizacji stanu alarmowego,

• sprawdzenie zamocowania i drożności rurociągów tłocznych,

• sprawdzenie  zamocowania  oraz  działania  zasuw,  zaworów  zwrotnych  i  zaworów
odpowietrzających jeśli takie występują /próby ruchowe/

• uruchomienie kolejno pomp na biegu luzem i sprawdzenie kierunków obrotów,

• sprawdzenia pracy pomp na medium zastępczym - wodzie

• sprawdzenie wielkości drgania pomp w czasie ruchu,

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI.
Ogólne  wymagania  dotyczące  podstaw  płatności  podano  w  specyfikacji  technicznej

„Wymagania ogólne" ST.00.00 pkt 9. 
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SST.04.00 Przepompownie ścieków
Cena jednostkowa obejmuje:
− roboty przygotowawcze, włączając wykonanie oraz zabezpieczenie wykopów tak jak

w specyfikacji technicznej, wykonanie niezbędnego odwodnienia i utrzymanie wykopów w
stanie suchym w trakcie robót,

− opłaty za zrzut wody do systemu odwodnienia.
− wykonanie podłoża pod komorę przepompowni (studnie)
− roboty instalacyjne
− montaż prefabrykowanych przepompowni z pełnym wyposażeniem technologicznym oraz z

ewentualnym zakotwieniem zbiornika pompowni i wykonaniem jej dociążenia 
− zasilanie energetyczne
− system sterowania i monitoringu pracy przepompowni
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej
− wykonanie zagospodarowania terenu pod skrzynkę sterującą i zasilającą
− uporządkowanie terenu wokół przepompowni
− przeprowadzenie rozruchu przepompowni i systemu łączności z dyspozytornią przed oddaniem

obiektu do użytkowania
− sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej wykonanych robót

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
Część przepisów podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST.00.00 pkt 10. 

- PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodności.

- PN-EN 13101:2005  Stopnie do studzienek włazowych - Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodności

- PN-EN  124:2000  Zwieńczenia  wpustów  i  studzienek  kanalizacyjnych  do
nawierzchni  dla ruchu pieszego i  kołowego -  Zasady konstrukcji,  badania typu,
znakowanie, sterowanie jakością

- BN-83/8973-06.02  Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe

- BN-83/8971-06.01  Rury bezciśnieniowe.  Kielichowe rury betonowe i  żelbetowe
typu "Wipro"

- BN-83/8971-06.00  Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania.

- PN-EN  124:2000   Zwieńczenia  wpustów  i  studzienek  kanalizacyjnych  do
nawierzchni  dla ruchu pieszego i  kołowego -  Zasady konstrukcji,  badania typu,
znakowanie, sterowanie jakością

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

- PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

- PN-B-10729:1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
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- PN-EN 752:2008  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne

- PN-B-01700:1999   Wodociągi  i  kanalizacja.  Urządzenia  i  sieć  zewnętrzna.
Oznaczenia graficzne.

- PN-B-06050:1999  Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne

- BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- BN-62/638-03  Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne.

- PN-EN  206-1:2003   Beton  -  Część  1:  Wymagania,  właściwości,  produkcja  i
zgodność

- PN-EN 206-1:2003/A1:2005  Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja
i zgodność

- PN-EN 206-1:2003/A2:2006  Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja
i zgodność

- PN-EN  206-1:2003/Ap1:2004   Beton  -  Część  1:  Wymagania,  właściwości,
produkcja i zgodność

- PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek,
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesów produkcji betonu

- PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy

- PN-EN 13139:2003/AC:2004  Kruszywa do zaprawy

- PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i  powierzchniowych
utrwaleń  stosowanych  na  drogach,  lotniskach  i  innych  powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

- PN-EN  13043:2004/AC:2004   Kruszywa  do  mieszanek  bitumicznych  i
powierzchniowych  utrwaleń  stosowanych  na  drogach,  lotniskach  i  innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

- PN-EN 12620:2008  Kruszywa do betonu

- PN-EN 197-1:2002  Cement -  Część 1:  Skład,  wymagania i  kryteria  zgodności
dotyczące cementów powszechnego użytku PN-EN 197-1:2002/A1:2005  Cement
-  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów
powszechnego użytku

- PN-EN 197-1:2002/A3:2007   Cement  -  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria
zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku

- PN-B-01802:1986  Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie.  Konstrukcje
betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia.

- PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy.

- PN-C-89221:1998  Rury  z  tworzyw  sztucznych  -  Rury  drenarskie  karbowane  z
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U).

- PN-C-89221:1998/Az1:2004   Rury  z  tworzyw  sztucznych  -  Rury  drenarskie
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karbowane z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U).

- PN-B-12040:1998  Wyroby budowlane ceramiczne - Rurki drenarskie

- PN-B-04615:1990  Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.

- PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

- PN-B-24620:1998/Az1:2004   Lepiki,  masy  i  roztwory  asfaltowe  stosowane  na
zimno

- PN-EN 10223-1:2001  Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia - Drut kolczasty
powlekany cynkiem lub stopem cynku

- PN-EN 10223-2:2001  Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia - Siatka z drutu
stalowego  o  oczkach  sześciokątnych,  przeznaczona  dla  rolnictwa,  do  celów
izolacyjnych i na ogrodzenia

- PN-EN 10223-2:2001/A1:2004  Drut  stalowy  i  wyroby  z  drutu  na ogrodzenia  -
Siatka z drutu stalowego o oczkach sześciokątnych, przeznaczona dla rolnictwa,
do celów izolacyjnych i na ogrodzenia

- PN-EN 10223-3:2001  Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia - Siatka z drutu
stalowego o oczkach sześciokątnych przeznaczona do celów technicznych

- PN-EN 10223-4:2002  Drut  stalowy i  wyroby z drutu na ogrodzenia - Część 4:
Siatka ogrodzeniowa z drutu stalowego z połączeniami zgrzewanymi

- PN-EN 10223-5:2002  Drut  stalowy i  wyroby z drutu na ogrodzenia - Część 5:
Siatka ogrodzeniowa z drutu stalowego z połączeniami przeplatanymi i wiązanymi

- PN-EN 10223-6:2002  Drut  stalowy i  wyroby z drutu na ogrodzenia - Część 6:
Siatka ogrodzeniowa z drutu stalowego z połączeniami łańcuchowymi

- PN-EN 12433-1:2002  Bramy - Terminologia - Część 1: Typy bram.

- PN-EN 12433-2:2002  Bramy - Terminologia - Część 2: Elementy bram.

- KB4-4.12.1 (6)  Studzienki kanalizacyjne połączeniowe.

- KB4-4.12.1 (7)  Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

- KB4-4.12,1(9)  Studzienki kanalizacyjne spadowe.

- Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-
montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY- 1987 r.

- Ogólne  wytyczne  projektowania  kanalizacji  zewnętrznej  i  drenaży  z  rur
karbowanych z PE-HD  - poradnik.

- 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/.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach /tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z
późn. zm./

- Wymagania BHP w projektowaniu,  rozruchu i  eksploatacji  Obiektów i  urządzeń
wodno-ściekowych w gospodarce komunalnej.  Wydawnictwo  Centrum  Techniki
Budownictwa Komunalnego w Warszawie.
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SST- 05.00 – Instalacje elektryczne

1. WSTĘP.  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  zasilania  w  energię  elektryczną
przepompowni  ścieków  P-1,  P-2,  P-3  z istniejących  linii  napowietrznych  niskiego  napięcia
ENION SA Rejon  Dystrybucji  Nowy Targ  poprzez  projektowane przyłącza kablowe  i  złącza
kablowo-pomiarowego zabudowanego w ogrodzeniu pompowni do szafek zasilająco sterujących
w Szczawnicy przy ul. Staszowej i Kunie.
W zakres niniejszego opracowania nie wchodzi projekt sterowania i sygnalizacji – dostarczany
wraz  z  zespołem  pompowym  przez  wytwórcę.  W  niniejszym  projekcie  podano  jedynie
podstawowe wymagania wg SWIZ.

1.2.  Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy  zlecaniu

i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.
Projektant  sporządzający  dokumentację  projektową  i  odpowiednie  szczegółowe

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji
robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót.

1.3.  Zakres obj ęty Specyfikacj ą Techniczn ą.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające

wykonanie robót wymienionych w punkcie 1.1. i obejmują:

• montaż rozdzielnicy 
• montaż instalacji alarmowej
• montaż instalacji oświetlenia terenu 
• instalacja zasilania pomp, przepływomierza i pompki odwodnień
• instalacja odwadniania komory 
• układanie kabli w ziemi, w kanałach i tunelach, na mostach i pomostach kablowych oraz

w budynkach
• montaż muf i głowic kablowych,
• montaż konstrukcji wsporczych do układania kabli, wraz z transportem i składowaniem

materiałów, trasowaniem linii i miejsc posadowienia fundamentów, robotami ziemnymi i
fundamentowymi, przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi.

ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:
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● kompletacją materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,
● wykonaniem  wszelkich  robót  pomocniczych  w  celu  przygotowania  podłoża  (w

szczególności  roboty  ziemne,  murarskie,  ślusarsko-spawalnicze,  montaż  elementów
osprzętu instalacyjnego itp.),

● ułożeniem  wszystkich  materiałów  w  sposób  i  w  miejscu  zgodnym  z  dokumentacją
techniczną,

● wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów
wyznaczonych w dokumentacji,

● wykonaniem  oznakowania  zgodnego  z  dokumentacją  techniczną  wszystkich
wyznaczonych kabli i linii,

● przeprowadzeniem  wymaganych  prób  i  badań  oraz  potwierdzenie  protokołami
kwalifikującymi montowany element linii energetycznej do eksploatacji.

1.4. Określenia podstawowe.
Oświetlenie zewn ętrzne – oświetlenie dróg i chodników wykonane za pomocą słupów i opraw
oświetleniowych oraz linii kablowej zasilającej.

Elektroenergetyczna linia  kablowa –  kabel  wielożyłowy  lub  wiązka kabli  jednożyłowych  w
układzie  wielofazowym  (  ewentualnie  kilka  kabli  jedno-  lub  wielożyłowych  połączonych
równolegle), wraz z osprzętem, ułożone na trasie od punku zasilającego do odbiornika służąca
do przesyłania energii elektrycznej.

Trasa kabla – pas terenu lub przestrzeni, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.

Napięcie znamionowe linii – napięcie międzyprzewodowe, w przypadku prądu przemiennego,
napięcie  międzybiegunowe  w  przypadku  prądu  stałego,  na  które  została  zbudowana  linia
kablowa.

Osprz ęt  elektroenergetycznej  linii  kablowej  –  zestaw  elementów  służących  do  łączenia,
zakańczania lub rozgałęziania linii kablowej.

Przepust  –  budowla  na  skrzyżowaniu  z  urządzeniami  uzbrojenia  terenu  służąca  do
przenoszenia  obciążeń  zewnętrznych  i  do  zabezpieczania  kabli  przy  przejściach  pod
przeszkodą terenową. 

Skrzyżowanie – miejsce na trasie linii kablowej, w którym rzut poziomy linii kablowej przecina
rzut poziomy innej linii kablowej lub innego urządzenia uzbrojenia terenu ( rurociągu, gazociągu,
drogi, toru kolejowego itp.).

Kabel elektroenergetyczny  - odmiana przewodu, służąca do przesyłania energii elektrycznej.

Kabel  sygnalizacyjny  -  przewód  wykorzystywany  w  obwodach  sygnalizacyjnych,
sterowniczych, kontrolno-pomiarowych, zabezpieczających.
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Zbli żenie  - miejsce na trasie kabla, w którym odległość pomiędzy różnymi liniami kablowymi,
urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną jest mniejsza niż odległość dopuszczalna
dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i  nie
występuje skrzyżowanie.

Studzienka kablowa  -  przestrzeń  podziemna przeznaczona do instalowania muf kablowych,
ułatwiająca przeciąganie i  łączenie kabli  prowadzonych pod ziemią  oraz w kanałach, rurach,
blokach betonowych itp.).
Blok kablowy  - osłona otaczająca kabel; posiada otwory przeznaczone do wciągania kabli.

Żyła  robocza  -  izolowana  żyła  wykonana  z  miedzi  lub  aluminium:  w  kablu
elektroenergetycznym, służy do przesyłania energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym służy
do przesyłania lub odcinania sygnału, impulsu itp. Jako część przewodząca może występować
drut  o przekroju kołowym, owalnym lub wycinek  koła (sektorowe)  lub linka,  złożona z wielu
drutów o mniejszym przekroju. Ze względu na duże natężenie pola elektrycznego na ostrych
krawędziach  ogranicza  się  stosowanie  kabli  z  żyłami  sektorowymi  do  napięć  znamionowych

0,6/1  kV i  3,6/6  kV i  przekrojach powyżej  16  mm2.  Żyły  wielodrutowe  zapewniają  większą
elastyczność kabla, są jednak droższe. Sploty poszczególnych wiązek, zawierających po kilka
żył  splatane są  we współosiowe  warstwy w kierunkach przemiennych.  Kable sygnalizacyjne
posiadają w swej budowie dodatkowo żyłę  licznikową  (brązową)  i  kierunkową  (niebieską)  dla
ułatwienia rozpoznawania i liczenia kolejnych warstw kabla.

Żyła ochronna „ żo"  - izolowana żyła w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwą zielono-
żółtą  izolacji,  bezwzględnie wymagana przez określone środki ochrony  przeciwporażeniowej.
Łączy  metalowe  części  przewodzące  -  dostępnego  urządzenia  elektrycznego  (które  mogą
przypadkowo znaleźć się pod napięciem), części przewodzące obcych instalacji elektrycznych,
główną  szynę  (zacisk)  uziemiający  i  uziemiony  punkt  neutralny.  Stosowana  w  kablach  na
napięcie od 0,6/1 kV, przy czym dla napięć znamionowych do 12/20 kV przekrój żyły nie musi

być identyczny z przekrojem roboczym kabla (np. dla żyły roboczej do 50 mm2 - przekrój żyły

ochronnej minimum 16 mm2, natomiast powyżej 95 mm2 - minimum 50 mm2).

Żyła  powrotna  (stara  nazwa  „ochronna")  -  wymagana  bezwzględnie  dla  kabli
elektroenergetycznych  o  izolacji  z  tworzyw  sztucznych  na  napięcia  znamionowe  3,6/6  kV  i
wyższe. Wykonana zwykle jako warstwa metaliczna (druty lub taśmy miedziane), współosiowa z
przewodzącego ekranu niemetalicznego, znajdującego się na izolacji żyły lub w środku kabla.
Służy  przewodzeniu  prądów  zwarciowych  i  wyrównawczych  (prądów  zakłóceniowych)  w
układzie wielofazowym.

Mufa kablowa  - osprzęt kablowy służący połączeniu odcinków kabla lub kabli.

Przygotowanie podło ża - zespół czynności wykonywanych przed układaniem kabli mających
na celu zapewnienie możliwości ich ułożenia zgodnie z dokumentacją; zalicza się tu następujące
grupy czynności:
●wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
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●osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,
●montaż uchwytów do mocowania i układania kabli oraz montaż powłok z tworzyw sztucznych
lub metalowych,
●montaż konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,
odkrywanie i zakrywanie kanałów kablowych.

Pozostałe  określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z  polskimi  normami. 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.  
Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  jakość  wykonania  robót  i  ich  zgodność  z

Dokumentacją  Projektową,  ST  i  poleceniami  Inwestora.

3. MATERIAŁY.   
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów.

Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć  materiały  zgodnie  z  wymaganiami
dokumentacji wykonawczej i specyfikacji technicznej. Przed rozpoczęciem dostawy powiadomić
Inwestora o proponowanych źródłach pozyskiwania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i
uzyskać jego akceptację. 

Materiałami  stosowanymi  przy  wykonywaniu  niniejszej  ST  są  materiały  posiadające
certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” wydane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz
dopuszczenie odpowiednich jednostek badawczych do stosowania w Polsce oraz „Świadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie”.

Dla  wyrobów  nie  objętych  obowiązkiem  certyfikacji  –  stosować  wyroby  posiadające
stosowne atesty oraz świadectwa jakości.

3.2. Materiały podstawowe.
- Rozdzielnica  – wg dokumentacji technicznej; 
- kable typu YKY 5x10 mm² ;
- agregat prądotwórczy;
- rury ochronne ø110 mm;

Wszystkie  materiały  do  wykonania  instalacji  elektrycznej  powinny  odpowiadać
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Jednocześnie  praktyczne  przykłady  zastosowania  elementów  linii  kablowych,  w  tym
urządzeń  elektroenergetycznych  zawierają  opracowania  typizacyjne  -  szczególnie  albumy
producentów lub specjalizujących się w tym zakresie biur naukowo-badawczych i projektowych,
które mogą być wykorzystane w praktyce.

3.2.1. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne - rodzaje i układy.
Izolacja żył -  jako izolację stosuje się papier, gumę i tworzywa sztuczne.
Izolacja  papierowa  wykonana  jest  z  taśm  z  papieru  kablowego  przesyconego  syciwem
elektroizolacyjnym,  dla  polepszenia  własności  dielektrycznych  i  utrudnienia  procesu
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zawilgocenia  izolacji.  Syciwa  mogą  być  ściekające  (dla  kabli  układanych  standardowo)  lub
nieściekające (dla kabli  układanych przy dużych różnicach poziomów) - kable te  dodatkowo
zabezpiecza powłoka (pancerz ołowiany).
Powłoka -  chroni izolację kabla przed czynnikami zewnętrznymi, głównie wilgocią, szkodliwymi
związkami chemicznymi,  podwyższa także bezpieczeństwo użytkowania  kabla w określonym
środowisku. Stosuje się powłoki metalowe: ołowiane i aluminiowe oraz z taśm stalowych lub z
tworzyw sztucznych. Obecnie coraz szersze zastosowanie znajdują kable z powłoką z tworzyw
sztucznych  usieciowanych,  o  zwiększonej  odporności  na  działanie  ognia - klasa  ich
ognioodporności zawarta jest w symbolu kabla np. (N)HXH FE180/E90 0,6/1 kV.
Wypełnienie  -  materiał  izolacyjny,  stosowany  pomiędzy  żyłami  kabla  a  powłoką,  w  celu
ograniczenia  możliwości  jonizacji  powietrza  w  przestrzeni  wnętrza  kabla.  Jako  wypełnienie
stosuje się: papier, tworzywa sztuczne, materiały włóknopochodne nasycone olejami.
Pancerz -  stosowany dla ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, w formie drutów
lub taśm stalowych zabezpieczonych przed korozją np. ocynkowanych, nawiniętych spiralnie na
osłonę powłoki kabla.
Osłona  zewn ętrzna  -  (warstwa  wytłoczona  lub  zewnętrzny  obwój)  chroni  kabel  przed
szkodliwym  wpływem  czynników  chemicznych  i  wilgoci.  Osłony  wykonuje  się  z  materiałów
włóknopochodnych, pokrytych warstwą  polewy ochronnej lub z tworzyw sztucznych (polwinitu
lub polietylenu).
Oznaczenia kabli -  w celu łatwiejszego rozróżniania i identyfikacji kabli opracowano krajowe
systemy oznaczania kabli, różniące się między sobą symboliką, zwykle zbieżne z zawartością
informacji o danym kablu np. polskie oznaczenie OWY 300/500V i odpowiednik wg symboliki
DIN: H05VV-F. W opisie symbolami zawarte są najczęściej dane na temat: materiału żył, typu
izolacji,  ochronności  ogniowej  (lub  o  rozprzestrzenianiu  się  ognia),  typu  powłoki,  izolacji,
opancerzenia, rodzaju syciwa, typu żył specjalnych itp., za symbolem literowym umieszcza się
symbol cyfrowy, zawierający dane o napięciu fazowym i międzyprzewodowym oraz na końcu
symbolu ilość i przekrój żył.

3.2.2. Osprz  ę  t kablowy - mufy i głowice.  
Służą  do  połączeń  i  zakończeń  kabli,  zapewniając  zachowanie  możliwie  niezmienionych
właściwości użytkowych kabla oraz uniemożliwiając przenikanie wilgoci do wnętrza kabla.
Mufy kablowe wykonywane są jako przelotowe lub odgałęźne (trójnikowe), głowice kablowe jako
wnętrzowe  i  napowietrzne;  dla  prawidłowego  ich  montażu  opracowano  „karty  montażowe",
oddzielnie dla każdego z rodzajów osprzętu.
„Karty montażowe" zostały usystematyzowane wg metody zakończenia lub połączenia kabli:
-Zakończenia bezgłowicowe - stosowane dla wnętrzowych zakończeń kabli na napięcie do 1 kV
i  napowietrznych  do  3,6/6  kV,  pod  warunkiem  niełączenia  w  mufie  z  kablami  o  izolacji
papierowej oraz zabezpieczenia przed wnikaniem wody i skroplin.
-Osprzęt  tradycyjny  oraz  jego  modyfikacje -  przeznaczony  dla  złączy  na  niskie  i  średnie
napięcia,  wykonywanych  na  kablach  o  izolacji  papierowej  i  polwinitowej.  W skład  osprzętu
tradycyjnego wchodzą:
• korpusy metalowe, chroniące przed uszkodzeniami mechanicznymi (żeliwne, aluminiowe lub
inne),
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• izolatory porcelanowe, izolatory i rury izolacyjne i ochronne z tworzyw sztucznych do ochrony
przed oddziaływaniem wpływów atmosferycznych przy głowicach napowietrznych,
• środki ochrony przed wilgocią np. syciwa, zalewy bitumiczne, impregnaty,
-Osprzęt z żywic chemoutwardzalnych - przeznaczony do kabli o izolacji papierowej i z tworzyw
sztucznych  na  napięcie  znamionowe  1-10  kV.  Montażu  dokonuje  się  metodą  odlewania
kadłubów z żywicy epoksydowej w formie rozbieralnej (wielokrotnego użytku) lub nierozbieralnej.
-Osprzęt z materiałów termokurczliwych i zimnokurczliwych - przeznaczony do kabli o izolacji z
tworzyw sztucznych na napięcie znamionowe do 1 kV dla materiałów termokurczliwych i do 6 kV
dla materiałów zimnokurczliwych.  Do produkcji  osprzętu  wykorzystuje się  tworzywa sztuczne
usieciowane, posiadające własność odkształcalności powrotnej (pamięć kształtu) po podgrzaniu
lub po ochłodzeniu.
-Osprzęt  mieszany  (kombinowany),  prefabrykowany  i  inne -  przeznaczony  do  dokonywania
połączeń  lub  zakończeń  kabli,  z  pominięciem  wad  innych  typów  osprzętu  lub  w  sposób
nietypowy np. różnych typów kabli.

3.2.3. Wsporniki i drabinki kablowe.
      Służą  do układania kabli, między innymi, w tunelach i kanałach i produkowane są jako
stalowe elementy z blachy o długości przeważnie 2 lub 3 m. Jako materiał na drabinki kablowe
używa  się  blach  o  zwiększonej  odporności  korozyjnej  na  powietrzu  np.  blachy  stalowe
ocynkowane o grubości 0,5 do 1,0 mm. Istnieje szereg wzorów przekroju drabinek, najczęściej
jest to „C" lub „U"; dodatkowo produkuje się szereg łączników ułatwiających prowadzenie linii
kablowej wg PT. Drabinki układa się na wspornikach lub mocuje bezpośrednio do podłoża, przy
czym odległość pomiędzy punktami podparcia powinna być mniejsza niż 3 m. Kable układane
poziomo nie wymagają  mocowania,  z wyjątkiem kabli  jednożyłowych tworzących jedną  linię.
Kable układane pionowo należy mocować  do drabinki przy użyciu uchwytów indywidualnych,
systemowych lub taśm do mocowania kabli.

3.3. Warunki przechowywania materiałów.
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z

instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Kable należy przechowywać  na bębnach lub jeśli  ilość kabla jest niewielka zwinięte w

tzw.  „ósemkę".  Końce  kabli  producent  zabezpiecza  przed  przedostawaniem  się  wilgoci  do
wewnątrz  i  wyprowadza  poza  opakowanie  dla  ułatwienia  kontroli  parametrów  (ciągłość  żył,
przekrój),  w  przypadku  gdy  dokonuje  się  odcięcia  części  kabla  -  należy  zabezpieczyć
pozostający  w  magazynie  odcinek  zalutowaną  osłoną  ołowianą  lub  kapturkiem,  najlepiej
termokurczliwym. W magazynie o miękkim podłożu należy ułożyć twarde podkłady pod tarcze
bębna i zabezpieczyć klinami przed samoczynnym toczeniem.

Pozostały  sprzęt  i  osprzęt  podstawowy  i  pomocniczy  należy  przechowywać  w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczególnie należy chronić
przed wpływami atmosferycznym oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie  magazynowe do przechowywania  wyrobów opakowanych powinno
być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
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4. TRANSPORT.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną  niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Środki  i  urządzenia  transportowe  powinny  być  odpowiednio  przystosowane  do  transportu
materiałów, elementów konstrukcyjnych itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót.

W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone przedmioty i materiały w sposób
uniemożliwiający ich uszkodzenie.

Załadowanie i  wyładowanie konstrukcji o dużej  masie lub znacznym gabarycie należy
przeprowadzić za pomocą żurawia samochodowego.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań
jakichkolwiek  robót  i  przepisów  BIOZ  zostaną  przez  zarządzającego  realizacją  umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

5. WYKONANIE ROBÓT.   
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  dokumentacją
techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.
Roboty  winny  być  wykonane  zgodnie  z  projektem,  wymaganiami  SST  oraz  poleceniami
inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do robót należy dokonać przy udziale geodety trasowania przebiegu linii
energetycznej, z zaznaczeniem np. palikami jej charakterystycznych punktów.

5.2. Monta ż szaf zasilaj ąco - steruj ących.

Pompownia  P2 nie posiada szafy sterującej  ponieważ  jest  wyposażona w specjalny system
sterujący zintegrowany z pompami.

Prefabrykacja zestawu szaf zasilająco-sterujących
Szafy winny być montowane i wyposażone w urządzenia zabezpieczające i łączeniowe

oraz sterownicze w zakładzie dostawcy pompowni.
W trakcie montażu  szaf  będzie  wykonane oprzewodowanie  szaf  i  zostaną  wykonane

wewnętrzne połączenia sterownicze oraz silnoprądowe, które zostaną sprowadzone do listew
zaciskowych (zaciski montażowe).

Po wykonaniu całości robót  związanych z prefabrykacją  należy dokonać  sprawdzenia
połączeń i wykonać pomiary potwierdzające prawidłowość montażu.

Montaż szafy w pomieszczeniu sterowni
Szafa zasilająco-sterownicza zostanie dostarczona na plac budowy w stanie całkowicie

zmontowanym.
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Wprowadzenie do pomieszczenia i zamontowanie szafy dokonane będzie bezpośrednio
przed wykonaniem linii kablowych zasilających i sterowniczych.

Uruchomienie układu automatyki
Procedura  uruchomienia  układu  automatyki  i  sterowania  odbywać  się  będzie  w

następujących etapach:
- sprawdzenie  poprawności  sygnałów  binarnych  na  synoptyce  szafy  i  na  wejściach

sterownika,
- sprawdzenie działania i sygnalizacji układów zabezpieczeń,
- sprawdzenie możliwości sterowania napędami w trybie sterowania miejscowego,
- sprawdzenie możliwości sterowania napędami w trybie sterowania ręcznego,
- sprawdzenie poprawności sygnałów pomiarowych,
- wprowadzenie nastaw i kalibracja urządzeń pomiarowych,
- sprawdzenie działania układu w trybie sterowania automatycznego,
- uruchomienie systemu powiadamiania za pomocą  komunikatów SMS wysyłanych po

łączach operatorów GSM lub pakietów GPRS .

Zasilanie oraz projektowane złącze kablowo - licznikowe.
W  zakres  niniejszego  opracowania  wchodzi  zasilanie  w  energię  elektryczną

przepompowni  ścieków  P-1,  P-2,  P-3  z istniejących  linii  napowietrznych  niskiego  napięcia
ENION SA Rejon  Dystrybucji  Nowy Targ  poprzez  projektowane przyłącza kablowe  i  złącza
kablowo-pomiarowego zabudowanego w ogrodzeniu pompowni do szafek zasilająco sterujących
w Szczawnicy przy ul. Staszowej i Kunie.
W zakres niniejszego opracowania nie wchodzi projekt sterowania i sygnalizacji – dostarczany
wraz  z  zespołem  pompowym  przez  wytwórcę.  W  niniejszym  projekcie  podano  jedynie
podstawowe wymagania wg SWIZ.

Zasilanie z własnego źródła.
W  przypadku  awarii  sieci  energetycznej  pompownie  będą  zasilane  przez  przenośne

agregaty prądotwórcze dowożone na miejsce lokalizacji pompowni.
Typy agregatów dla poszczególnych pompowni:
− P1 – AP3/12500RE/kVA 12,5 3x400V
− P2, P3 – AP3/8000/kVA 8 3x400V

Projektowane przyłącza kablowe nN
Dla zasilania pompowni nr P-1, P-2, P-3 zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia

projektuje się wykonanie przyłączy kablowych kablami typu YAKXS 4x35mm2 w zakresie:
Pompownia  P-1:  z  istniejącego  słupa  linii  nN  nr  57  zasilanej  ze  stacji  trafo.  Szczawnica
Staszowa dł. około 35mb;
Pompownia P-2: z istniejącego słupa linii nN zasilanej ze stacji trafo. Szczawnica Bereśnik dł.
około 22mb;
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Pompownia  P-3:  z  istniejącego  słupa  linii  nN  nr  112  zasilanej  ze  stacji  trafo.  Szczawnica
Węglarzyska dł. około 46mb;
Projektowane odcinki kabla nN wprowadzić go do projektowanego złącza kablowo-licznikowego
typu  ZKT-1/ZPT-1/Ft-1  w obudowie  pełnej,  izolacyjnej  „II”  klasy  ochronności,  IP_55
zabudowanego  na  posesji  w  granicy  ogrodzenia  pompowni  P-1,  P-3,  dla  pompowni  P-2
zabudować  w granicy posesji  w rejonie słupa przyłączeniowego zgodnie z  uzgodnieniami w
właścicielami  gruntu  zgodnie  z projektem zagospodarowania  terenu nr  E-1,  E-2,  E-3.  Trasa
przyłączy  kablowych  prowadzi  od  istniejących  słupów  linii  nN  do  projektowanych  złącza
kablowo-licznikowych przez posesję wymienione w dalszej części opracowania. Kabel układać
zgodnie z niniejszym projektem oraz wpisami właścicieli posesji na drukach zgód. Prace ziemne
związane z wykopem pod projektowany kabel  prowadzić  przy  użyciu  sprzętu  ręcznego oraz
mechanicznego. Kabel układać na głębokości 0,7m, na 10 cm warstwie piasku w sposób falisty
z  zapasem  1-3%  długości  całkowitej  wystarczającej  do  skompensowania  ewentualnych
przesunięć  gruntu  i  wpływu  temperatury,  następnie  przykryć  10cm  warstwą  piasku,  15cm
warstwą  ziemi  bez  kamieni  oraz folią  z  tworzywa  sztucznego szerokości  conajmniej  20  cm
koloru niebieskiego gr. 0,5 mm oraz przykryć warstwą rodzimego gruntu. Kabel ułożony w ziemi
powinien być  zaopatrzony na całej swej długości w trwałe oznaczniki wykonane np. z ołowiu
rozmieszczone  w  odstępach  nie  większych  niż  10m z  opisami  N  SEP-E-004.  Trasę  kabla,
zapasy i długość pokazano na rys. nr E-1, E-2, E-3. Ułożenie kabla wykonać zgodnie z normą N
SEP-E-004. 
Przejście poprzez drogę gminą wykonać zgodnie z uzgodnieniem z administratorem drogi.

Projektowane złącze kablowo – licznikowe
Dla  zasilania  rozdzielnic  SZS dla  pompowni  zgodnie  z  projektem zagospodarowania

terenu E-1, E-2, E-3 zabudować złącze kablowo-licznikowe typu ZK-1+ZPT-1+Ft wolnostojące.
Złącze licznikowe zabudować na wysokości 0,3-0,5m nad poziomem gruntu i wyposażyć w:
• rozłącznik bezpiecznikowy RB00 ze zwieraczami WTz 160A
• szynę PEN przystosowaną do przyłączenia kabli i przewodów za pomocą co najmniej trzech

połączeń „V-klemme” i co najmniej jednego połączenia śrubowego. Szyna N powinna być na
obu końcach oznaczona kolorem niebieskim a szyna PE kolorem żółto-zielonnym.

Jako elementy fundamentowe dla złączy należy stosować rozwiązania katalogowe producentów
złączy kablowych zgodne konstrukcyjnie i materiałowo. Minimalna wysokość podstawy kieszeni
złącza powinna wynosić 10 cm od docelowego poziomu terenu. Minimalna wysokość kieszeni -
25 cm.
Fundament powinien  być  wypełniony keramzytem do głębokości  10-15 cm od górnej  części
fundamentu.
Na drzwiczkach złącza projektowanego zabudować tabliczkę numeracyjną oraz ostrzegawczą.
Złącze przystosować do zamykania przy pomocy zamków systemu Masterkey.

Szafa zasilająco-sterownicza P1, P2, P3 – warunki.
Dla  zasilania  pompowni  P-1,  P-2,  P-3 z  projektowanych  złączy  kablowo-licznikowych

wyprowadzić kable typu YKY (YLY) 5x10mm2 dł. około 6-8mb, którymi zasilić szafy zasilająco-
sterujące SZS, a następnie kablami zgodnie z Dokumentacją Techniczno – Ruchową wykonać
zasilanie pomp (kable dostarczone wraz z pompami). Połączenie wewnętrzne szafy zasilająco-
sterującej pozwala na podłączenie agregatu prądotwórczego przewoźnego w przypadku awarii
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zasilania podstawowego (przełącznik 1-0-2). Usytuowanie szafy sterowniczej  przewidziano w
pobliżu  zainstalowania  pomp  pompowni  jak  pokazano  na  załączonych  planach
zagospodarowania terenu. 
Prace ziemne związane  z wykopem pod projektowany kabel  prowadzić  przy użyciu  sprzętu
ręcznego  w pobliżu  urządzeń  podziemnych.  Kabel  układać  na  głębokości  0,7m,  na  10  cm
warstwie  piasku  w  sposób  falisty  z zapasem  1-3%  długości  całkowitej  wystarczającej  do
skompensowania  ewentualnych  przesunięć  gruntu  i wpływu  temperatury,  następnie  przykryć
10cm  warstwą  piasku,  15cm  warstwą  ziemi  bez  kamieni  oraz  folią  z tworzywa  sztucznego
szerokości conajmniej 20 cm koloru niebieskiego gr. 0,5 mm oraz przykryć warstwą rodzimego
gruntu. Kabel w miejscu przy przejściu pod ogrodzeniem chronić rurami ochronnymi Φ 110mm.
Kabel ułożony w ziemi powinien być  zaopatrzony na całej swej długości w trwałe oznaczniki
wykonane np. z ołowiu rozmieszczone w odstępach nie większych niż  10m z opisami wg N
SEP-E-004.  Rury ochronne należy  zakonserwować  a końce zaślepić  w celu  zabezpieczenia
przed dostaniem się  do nich opadów atmosferycznych i  zanieczyszczeń.  Przy wyjściu kabla
z rury ochronnej pozostawić zapas kabla ok. 1,5 m.  Trasę kabla, zapasy i długość pokazano na
rys. nr 1. Ułożenie kabla wykonać  zgodnie z normą N SEP-E-004. Równolegle z kablem od
złącza kablowego ułożyć płaskownik ocynkowany Fe/Zn 30x4mm. Uziemieniu podlega przewód
ochronno-neutralny PEN w szafie  SZS dla  instalacji.  Rezystancja uziemienia  przewodu PEN
powinna być nie większa niż 30Ω dla układu sieci TN-C oraz dla zastosowanego wyłącznika
przeciwporażeniowego różnicowo prądowego IN 0,03A. 
Projektuje się dla pompowni P-1, P-3 zabudowę szafy zasilająco-sterującej (wymagania ogólne)
wyposażonej  w  kpl.  układ  sterowania  Metalchem  typ  SZS,  z  rozdzielnicą  umieszczoną  na
postumencie  obok  przepompowni.  Standardowe  wyposażenie  rozdzielnicy  elektrycznej
obejmuje:
• obudowę z niepalnego tworzywa poliestrowego,
• sterownik mikroprocesorowy typu SP umożliwiający połączenie monitoringu GSM lub GPRS;
• wyłącznik główny;
• wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy;
• zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej z pomp; 
• zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejności faz (czujnik zaniku i asymetrii faz),
• zabezpieczenie przepięciowe klasy C (Typ1),
• zabezpieczenie  pomp  obwodem  sterującym  tzw.  1-2  (szeregowo  połączone  w  pompie

wyłączniki 
termiczne i wyłącznik wilgotnościowy);
• zabezpieczenie pomp przed pracą w „suchobiegu”;
• gniazdo serwisowe 230V;
• licznik czasu pracy oraz liczby załączeń dla każdej z pomp;
• sterowanie ręczne lub automatyczne;
• sygnalizowana praca pomp;
• akustyczno świetlną sygnalizację awarii; 
• bezpotencjałowy zbiorczy sygnał o awarii wyprowadzony na listwę zaciskową;
Rozdzielnica  współpracuje  z  sondą  hydrostatyczną  zabezpieczoną  2  pływakowymi
sygnalizatorami poziomu typu MAC-3 wyznaczającymi:
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• Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp);
• Poziom MIN (wyłączanie pomp);
• Poziom MAX (włączanie pomp),
• Poziom ALARM (włączenie sygnalizacji akustyczno-świetlnej).
Układ sterowania realizuje następujące funkcje:
• naprzemiennej pracy pomp;
• w  przypadku  jednoczesnego  załączenia  pomp,  pompy  załączają  się  z  określonym

przesunięciem  czasowym  (na  życzenie  blokada  możliwości  jednoczesnej  pracy  dwóch
pomp),

• w momencie dużego napływu włącza się automatycznie druga pompa (poz. ALARM);
• w przypadku awarii  jednej  z  pomp,  pracę  przepompowni  przejmuje  automatycznie  druga

pompa;
• przy sterowaniu ręcznym jest możliwość spompowania ścieków poniżej poziomu MINIMUM;
• przełączenie pomp po 20 min. ciągłej pracy;
• chwilowe  załączenie  pompy  po  7  godzinach  postoju  i  poziomie  ścieków  powyżej

„suchobiegu”,
• po przerwie w zasilaniu układ zapewnia kontynuację procesu pompowania bez konieczności

ponownego ustawienia parametrów pracy.
Dodatkowo w rozdzielnicy elektrycznej zabudować:
• gniazdo z przełącznikiem do zasilania z agregatu prądotwórczego,
• lampka oświetlająca wnętrze szafki,
• wyłącznik zmierzchowy.
• zabezpieczenie różnicowoprądowe 
• dla  pompowni  P-3  fotokomórkę  wraz  z  przełącznikiem  praca  ręczna-automatyczna

oświetlenia terenu.
Dla pompowni P-2 proj. rozdzielnica SZS składać się będzie:
• obudowę z niepalnego tworzywa poliestrowego,
• wyłącznik główny;
• wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy;
• zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej z pomp; 
• zabezpieczenie przepięciowe klasy C (Typ1),
• gniazdo serwisowe 230V;
• gniazdo z przełącznikiem do zasilania z agregatu prądotwórczego,
• lampka oświetlająca wnętrze szafki,

Układ sterowania pompowni P2.
Elektroniczne pompy SEG posiadają  wbudowany sterownik z funkcjami ochrony silnika.

Pompy wymagają jedynie przyłączenia do napięcia zasilania.
Sterownik zapewnia następujące korzyści:
• Wbudowane czujniki poziomu i suchobiegu.
• Wbudowane zabezpieczenie silnika.
• Naprzemienność pracy pomp. W przypadku instalacji kilku pomp w tym samym zbiorniku układ
logiczny zintegrowany w sterowniku zapewnia równomierny rozkład obciążenia pomp w czasie.
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• Wyjście przekaźnika alarmowego. Pompa posiada wyjście przekaźnika alarmowego. Dostępne
są opcje NC i NO, które można wykorzystywać odpowiednio do potrzeb, np. do uruchamiania
akustycznej lub optycznej sygnalizacji alarmowej.
•  System zabezpieczenia przed zablokowaniem podczas postoju.  Podany system uruchamia
pompę
w zaprogramowanych interwałach czasowych, aby zapobiec zablokowaniu wirnika.
•  Zabezpieczenie  przed  równoczesnym  startem  pomp.  Ta  funkcja  zapewnia  równomierne
obciążenie  sieci,  kiedy  kilka  pomp  włącza  się  jednocześnie  po  niezamierzonej  przerwie  w
zasilaniu
elektrycznym. 

Zasilanie odbiorników pompowni.
Z  szafy  sterowniczej  zaprojektowano  zasilanie  pomp  pompowni  za  pomocą  kabli

dostarczanych wraz z pompami. Zaprojektowano jedną oprawę oświetleniową dla pompowni P-3
oświetlenia zewnętrznego np. firmy ROSA lub ESSYSTEM na słupie parkowym stalowym firmy
Rosa lub Elektromontaż zapalaną za pomocą przekaźnika zmierzchowego zamontowanego w
szafce  SZS,  zasilaną  kablem  typu  YKY  3x2,5mm2 dł.  około  10m.  Dla  potrzeb  drobnych
remontów i konserwacji przewidziano w szafie sterowniczej gniazda 400V, 230V i 24V.

Instalacja alarmowa.
Sygnał  alarmowy  lokalny  i  przesyłany  ewentualnie  drogą  radiową  zapewnia  szafa

sterownicza – typowe rozwiązanie dostawcy pomp i szafy wg SIWZ.

Ochrona odgromowa i od porażeń prądem elektrycznym. 
Ochrona  dodatkowa  od  porażeń  prądem  elektrycznym  –  samoczynne  wyłączenie

zasilania  w  układzie  sieci  TNC-S  dla  pompowni  P-1,  P-2,  P-3  –  wyłączniki  ochronne
przeciwporażeniowe.
W  związku  z  brakiem  możliwości  uzyskania  skutecznej  ochrony  przeciwporażeniowej  w
stosunku do bezpieczników w stacji trafo. należy zastosować  złącza w obudowie z tworzywa
sztucznego.
Zacisk PE w szafce SZS należy uziemić za pomocą płaskownika ocynkowanego FeZn 30x4mm
ułożonej na dnie rowu kablowego w rodzimym gruncie przed nasypaniem piasku dla potrzeb linii
kablowej. Dodatkowo wokół pompowni wykonać uziom otokowy z płaskownika ocynkowanego
Fe/Zn 30x4mm.  Rezystancja  uziemienia  punktu PE nie  powinna  przekroczyć  R<10.(uziom
wspólny z uziemieniem do ograniczników przepięć).  Z uziemionego punktu PE wyprowadzić
przewód PE wraz z kablem zasilającym pompy oraz oświetlenie terenu. Zapewni to 3 i 5-cio
przewodowe  zasilanie  urządzeń.  Po  wykonaniu  należy  pomiarami  zweryfikować  parametry
rezystancji uziemienia.
Na  słupach,  z  których  wyprowadzone  zostaną  przyłącza  należy  zabudować  ograniczniki
przepięć (ich konieczność określi ENION S.A.)
W szafach SZS zabudować  ograniczniki  przepięć  typu  DEHNVENTIL lub  inny  o podobnych
parametrach Typ2.
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5.3. Układanie kabli.
Przy układaniu kabli w ziemi zakres robót obejmuje:

- wyznaczenie trasy linii kablowej,
- wykonanie robót ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu dołów oraz
wymianę gruntu w przypadku nieodpowiedniego składu gruntu rodzimego,
- nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego,
- układanie kabli w rowach i wykopach,
- układanie kabli w rurach i blokach, ułożonych w ziemi,
- ułożenie folii oznaczeniowej,
- zasypanie rowów i wykopów kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru ziemi.

Uwagi dodatkowe
Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywać uprawniony geodeta lub za zgodą
inwestora  -  wykonawca  robót,  na  podstawie  projektu  technicznego  linii  oraz  map
geodezyjnych.  Przebieg  trasy wyznaczają  wbijane w grunt  paliki  drewniane lub  pręty
metalowe. Należy jednocześnie prowadzić trasę kablową w taki sposób, aby zachować
odpowiednie odległości od innych elementów znajdujących się w ziemi, w okolicy trasy
np.  minimum  50  cm  od  fundamentów  budynków  i  granicy  pasa  jezdni,150  cm  od
rosnących  drzew,  itp.  Szczegółowe  wartości  odległości  kabli  od  innych  elementów
znajdujących się w ziemi zawiera norma N SEP-E-004.

 W  przypadku  rozpoczynania  prac  ziemnych,  dla  robót  prowadzonych  w  terenie
zabudowanym lub  dostatecznie  nierozpoznanym,  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  aby  nie
uszkodzić  istniejącego  uzbrojenia.  W  tym  celu,  przy  zachowaniu  dużej  ostrożności,  należy
dokonać  przekopów  próbnych  na  głębokość  większą  od  projektowanego  dna  wykopu  i  o
długości  około 2  m przez  linię  trasy kablowej,  prostopadle  do  jej  osi.  Podobne  obostrzenia
dotyczą wykopów prowadzonych przy istniejących budynkach i budowlach.

Szerokość  rowu  kablowego  zależy  od  liczby  i  rodzaju  kabli  układanych  równolegle,
jednak nie powinna być mniejsza od: 30 cm dla głębokości do 60 cm i 40 (50) cm w pozostałych
przypadkach.

Głębokość minimalna układania, mierzona w osi kabla, zależy od rodzaju, przeznaczenia
oraz napięcia znamionowego kabla (ze względu na warstwę podsypki piaskowej oraz średnicę
kabla wykop jest kilkanaście centymetrów głębszy):
●50  cm  dla  kabli  układanych  pod  chodnikami  i  przeznaczonymi  do  zasilania  oświetlenia,
związanego z ruchem drogowym,
●70 cm dla pozostałych rodzajów i przeznaczeń kabli o napięciu do 1 kV,
●80 cm dla kabli o napięciu do 15 kV, układanych poza terenami rolniczymi,
●90 cm dla kabli o napięciu do 15 kV, układanych na terenach rolniczych,
●100 cm dla kabli o napięciu powyżej 15 kV.
 Linie  kablowe pod drogami,  ulicami,  torami kolejowymi  należy  prowadzić  w osłonach
otaczających  (rury  ochronne  lub  bloki  kablowe),  układanych  w  wykopach.  W  niektórych
przypadkach można dokonać  ułożenia osłon bez konieczności  rozbiórki drogi,  toru lub ulicy,
stosując technologię podkopów i przecisków. Podkopy wykonuje się specjalnymi łopatami, które
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posiadają zmniejszoną powierzchnię roboczą oraz wydłużone trzonki, w celu ułatwienia kopania.
Przeciski wykonuje się specjalnie do tego celu przystosowanymi urządzeniami.

 Układanie kabli w rowach i wykopach:
 Kabel  należy  ułożyć  na  dnie  wykopu  na  podsypce  piaskowej  grubości  min.  10  cm
-dopuszcza się pominięcie podsypki dla gruntów piaszczystych. Linia układanego kabla powinna
być  falista, aby ilość  ułożonego kabla była większa o 1-3% od długości wykopu. Zasadą jest
układanie w jednym rowie kabli na jednym poziomie, przy czym odległość minimalna od kabli
sąsiednich zależy od napięcia znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla do 1 kV i 25 cm dla
kabla powyżej  1 kV. Dla kabli  układanych na terenie zakładu przemysłowego dopuszcza się
warstwowe  układanie  kabli,  z  zachowaniem  odległości  15  cm  pomiędzy  warstwami  i
oddzieleniem  warstw  od  siebie  przegrodami  np.  z  cegieł  lub  bloczków  betonowych.  Dla
ułatwienia lub umożliwienia robót naprawczych należy przewidzieć układanie kabli z zapasem,
przy  każdym  elemencie,  gdzie  następuje  połączenie  lub  podłączenie  kabla  (mufy,  złącza
kablowego itp.),
 Stosuje się dwa sposoby układania kabli:

1. ręczny:
● przenoszenie lub przesuwanie kabla w rękach,
● przesuwanie kabla na rolkach -
2. mechaniczny:

A)  przemieszczanie  kabla,  znajdującego  się  na  bębnie,  wożonym  przez  pojazd  (traktor  z
przyczepą lub skrzyniowy samochód ciężarowy o napędzie terenowym, stojaki do bębnów),
B) przy pomocy rolek napędzanych (skrzyniowy samochód ciężarowy, wyposażony w ciągarkę i
żurawik, zespół rolek i zasilanie ich napędów poprzez agregat prądotwórczy lub zestaw kabli
przenośnych, stojaki do bębnów),
C) przy pomocy ciągarki (tzw. uciąg czołowy) - podobny zestaw jak dla układania przy pomocy
rolek  napędzanych,  dodatkowo  komplet  uchwytów  na  żyły  i  pończoch  stalowych.  W  celu
uniknięcia uszkodzeń kabla wciągarka musi być wyposażona w ogranicznik siły ciągnięcia, jej
wartość dopuszczalną wyznacza się w zależności od całkowitego przekroju kabla.
 Zasypanie  następną  warstwą  piaskową  grubości  min.  10  cm  i  ubicie  warstwy,  a
następnie gruntem rodzimym ubijanym warstwami grubości do 15 cm (większość  inwestorów
wymaga wymiany gruntu wykopu na piasek),
 Ułożenie folii oznaczeniowej o grubości powyżej 0,5 mm i o szerokości powyżej 20 cm,
przykrywającej przysypany warstwą piasku kabel. Kolory folii używanych do oznaczeń wskazują
napięcie znamionowe kabla: niebieska do 1 kV i czerwona powyżej 1 kV.

 Układanie kabli w rurach i blokach umieszczonych w ziemi:
Kable układane w miejscach, gdzie są szczególnie narażone na uszkodzenia, chroni się

poprzez  osłony  kablowe  z  rur  kanalizacyjnych  kamionkowych,  PCV sztywnych  lub  giętkich,
stalowych oraz jedno- lub wielootworowych blokach betonowycha także dwudzielnych z PVC,
PE i PP. Instalacje osłonowe dłuższe niż 60 m lub posiadające rozgałęzienia i zmiany kierunku
prowadzenia  linii  kablowej  wyposaża  się  w  studnie  kablowe.  Studnie  żelbetowe  są
najpopularniejsze i posiadają wymiary minimalne 800x800 mm, powinny posiadać odwodnienie
(kanalik) i zamykany właz lub przykrycie z płyty betonowej lub żelbetowej, a także odpowietrznik
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dla umożliwienia odpływu ewentualnych gazów jakie mogą się zebrać w studzience. Średnica
otworu osłony kabla powinna mieć co najmniej 1,5 średnicy kabla, jednak nie mniej niż 50 mm.
Zasadą jest prowadzenie jednego kabla w danym otworze, jednak dopuszcza się odstępstwa od
tej zasady w przypadku zestawu kabli jednożyłowych tworzących wiązkę wielofazową, zestawu
kabli  sygnalizacyjnych podłączonych do jednego urządzenia,  zestawu kabli  energetycznych i
sygnalizacyjnych podłączonych do jednego urządzenia. Po wprowadzeniu kabla (lub kabli) do
osłony należy oba końce uszczelnić, szczególnie kiedy następuje przejście pomiędzy odrębnymi
strefami wydzielenia pożarowego (stosuje się wtedy przepusty ogniowe lub specjalne materiały
izolujące, w zależności  od wymaganego stopnia ochrony pożarowej).  Wciąganie kabli  do rur
można wykonywać przy budowie nowych linii, niekiedy występuje konieczność wykonania osłon
kablowych na ułożonych wcześniej kablach lub ich odcinkach - wtedy stosuje się technologię z
zastosowaniem rur osłonowych dwudzielnych.

 Układanie kabli w kanałach i tunelach
 Kanały  kablowe  wykonuje  się  jako  element  przykrywany  na  całej  długości  płytami,
prowadzony w podłodze lub w ziemi a także w stropie lub w ścianie budynku albo budowli.
Szczególną  formą  tej technologii  układania kabli jest prowadzenie linii  kablowej  pod podłogą
podniesioną  lub  techniczną  np.  w  korytach kablowych  prefabrykowanych.  Przykrycie  kanału
może być zdejmowane całkowicie lub odcinkowo. Kanały nie są przystosowane do poruszania
się obsługi w jego wnętrzu, natomiast powinny być podzielone na odcinki poprzez wygrodzenia
pożarowe  (grodzie).  Grodzie  należy  wykonywać  jeśli  długość  kanału  przekracza  50  m,
najprostszą grodzią może być warstwa piasku o grubości 1 m, obmurowana obustronnie cegłą.
Tunele  kablowe  pozwalają  na  poruszanie  się  wewnątrz  obsługi.  Wygrodzenia  pożarowe  w
formie  ścian  ceramicznych  lub  płyt  gipsowo-kartonowych  izolowanych  wewnątrz  materiałami
ognioodpornymi z drzwiami  przełazowymi,  stosuje się  co 100 m długości  tunelu.  Jeśli  strefy
pożarowe  nie  przekraczają  50  m  wystarczy  otwór  przełazowy  (bez  drzwi).  Kanały  i  tunele
kablowe powinny być  budowane z materiałów niepalnych,  maksymalnie ograniczać  wnikanie
wody i wilgoci do wnętrza, posiadać system odprowadzania wody ściekowej i kondensacyjnej
oraz system przewietrzania, jednocześnie umożliwiać  swobodny dostęp do kabli w czasie ich
układania,  kontroli  lub  wymiany.  Wysokość  minimalna  tuneli  wynosi  2  m,  szerokość
komunikacyjna nie mniej niż 80 cm. W kanałach i tunelach układać można kable o powłoce:
• ołowianej;
• aluminiowej,
• z tworzyw sztucznych.

Układanie  kabli  w  kanałach  i  tunelach  należy  przeprowadzić  z  zachowaniem
odpowiednich odległości pomiędzy kablami, innymi rurociągami, ścianami i dnem. Ważne jest
zachowanie rozdziału w grupach napięć znamionowych kabli i montaż poszczególnych typów na
wydzielonych  wspornikach  np.  wspornik  SN,  koryto  nn,  kable  sygnalizacyjne,  itp.  Wyjątek
stanowią  zestawy  kabli  jednożyłowych  tworzących  wiązkę  wielofazową,  zestawy  kabli
sygnalizacyjnych  podłączonych  do  jednego  urządzenia,  zestawy  kabli  energetycznych  i
sygnalizacyjnych  podłączonych  do  jednego  urządzenia,  stanowiących  tory  jednej  linii
wielofazowej i zasilające instalację oświetleniową, które mogą się stykać. Układanie kabli może
odbywać  się  sposobem ręcznym lub  mechanicznie.  Do  układania  kabli  służą  wsporniki  lub
drabinki kablowe sposoby mocowania kabli zawiera pkt. 2.1.4. Odległości minimalne pomiędzy
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sąsiednimi  mocowania  kabli  układanych  na  pochyłościach  wynoszą  od  40  do  150  cm,  w
zależności od kąta układania i rodzaju kabla. Kable bez pancerza należy mocować przy użyciu
uchwytów  z  elastycznymi  (miękkimi)  wkładkami  i  szerokości  co  najmniej  równej  średnicy
zewnętrznej kabla, aby zapobiec uszkodzeniom powłok izolacyjnych.

Układanie kabli w budynkach
Wszelkie typy kabli z wyjątkiem, posiadających osłonę  ochronną włóknistą, układa się

bezpośrednio na ścianach lub sufitach, na konstrukcjach wsporczych osadzonych w elementach
konstrukcyjnych budynku oraz kanałach - niektóre sposoby układania omówiono w pozycjach
poprzednich.

Szczególną  uwagę  należy  zwrócić  przy  przejściach  kabli  przez  ściany  i  stropy  z
zastosowaniem przepustów kablowych. Rura lub specjalny przepust powinny być zabetonowane
lub wmurowane w otwór, oba końce uszczelnione materiałem niepalnym na długości 8 cm dla
stropów  i  10  cm  dla  ścian.  Dodatkowe  zabezpieczenia  wykonuje  się  w  przypadkach
szczególnych np. izolacja od żrących oparów (pomieszczenia akumulatorowni) lub p-pożarowa
przy  przejściu  pomiędzy  wydzielonymi  strefami  ochrony  pożarowej  i  wewnątrz  stref.  Dla
pomieszczeń  zagrożonych  pożarem  lub  wybuchem  przepusty  powinny  być  oddzielne  dla
każdego kabla, również jednożyłowego. Skrzyżowania kabli należy wykonać w taki sposób, aby
minimalne odległości pomiędzy kablami wynosiły: 5 cm dla kabli na napięcie do 1 kV i 15 cm dla
kabli  na napięcie powyżej  1 kV. Odległości minimalne od rurociągów podaje N SEP-E-004 i
wynoszą od 20 do 150 cm. Jeśli nie można spełnić warunków minimalnej odległości, podanych
w normie jw., należy bezwzględnie prowadzić kable w rurach ochronnych.

Układanie  kabli  na  mostach,  pomostach,  budowlach  wodnych (mola,  nabrzeża  itp.)
Podstawowym warunkiem jest zapewnienie zachowania właściwości konstrukcyjnych budowli,
na której układa się kable. Stosuje się kable o powłokach z tworzyw sztucznych lub metalowych
oraz kable opancerzone drutami stalowymi. Przy układaniu kabla na mostach wymagana jest
odporność na drgania, co osiąga się poprzez dobór kabla lub konstrukcję osłon i kanałów, także
wymagane jest uziemienie linii po obu stronach mostu. Szczegółowe metody układania kabli na
mostach, pomostach budowlach wodnych dobiera się, uwzględniając miejscowe warunki.

5.4. Monta ż osprz ętu kablowego i oznaczanie linii kablowych.
A) montaż muf i głowic kablowych
● montaż  osprzętu  kablowego powinni  wykonywać  pracownicy  dodatkowo  przeszkoleni

przez producenta lub organ uprawniony, w czasie tego samego dnia.
● stosowany  osprzęt  powinien  być  nowy,  chyba  że  inwestor  wyda  pisemną  zgodę  na

ponowne zastosowanie osprzętu pochodzącego z demontażu.
● osprzęt  powinien  być  montowany  w  miejscu  docelowego  ułożenia  lub  jeśli  to  jest

niemożliwe w najbliższym sąsiedztwie np. obok rowu kablowego. Nie wolno wykonywać
połączenia  głowic  kablowych  na  poziomie  terenu,  a  następnie  umieszczać  je  na
wymaganej wysokości, na słupie.

● nie wolno stosować  muf w miejscach zagrożonych wybuchem, natomiast w miejscach
ogólnodostępnych powinny znajdować się w studzienkach kablowych np. na mostach.
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● przy  montażu  zestawu  muf  na  kablach  jednożyłowych,  tworzących  wiązkę,  należy
kolejne mufy montować z przesunięciem odpowiadającym długości mufy + min. 1 m.

B) oznaczanie linii kablowych
● oznaczniki kabli stosuje się w celu umożliwienia identyfikacji ułożonych i będących pod

napięciem kabli.  Rozmieszczenie  oznaczników  powinno  ułatwiać  prace  pracownikom
dokonującym rozpoznania i dlatego należy oznaczniki montować:  na końcach i łukach
kabla, w sąsiedztwie osprzętu (mufy i głowice) oraz w miejscach charakterystycznych
takich  jak,  skrzyżowania,  przepusty,  zbliżenia,  a  także  w  prostych  odcinkach  linii
kablowej ułożonej w ziemi co 10 m, natomiast w kanałach, tunelach, pomostach co 20 m.

● Prawidłowe oznaczenia kabla powinny zawierać następujące dane:użytkownika, symbol i
numer ewidencyjny linii  kablowej, rok ułożenia kabla, symbol typu i przekrój kabla wg
odpowiedniej normy, znak fazy (przy kablach jednożyłowych),

● Znakowanie trasy kablowej
W terenie nie zabudowanym oznacza się trasę poprzez wkopanie wzdłuż trasy słupków

betonowych z literą „K" oraz nazwą użytkownika i kierunkiem przebiegu. Miejsca oznakowania:
początek i koniec trasy, skrzyżowania, zbliżenia, zmiany kierunku oraz na odcinkach prostych co
100  m.  Zaleca  się  podobnie  oznaczać  miejsca  montażu  muf  z  tym,  że  stosuje  się  wtedy
oznaczenie literowe „M". Miejsce zainstalowania muf można także oznaczać na budynkach lub
innych trwałych elementach zabudowy przy pomocy tabliczek, zamocowanych na wysokości 1,5
m nad poziomem terenu.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.  
Celem kontroli  robót  będzie  takie sterowanie  ich przygotowaniem i  wykonaniem,  aby

osiągnąć założoną jakość robót zgodnie z warunkami kontraktu, a w szczególności stwierdzenie
osiągnięcia założonego sposobu realizacji procesu technologicznego i właściwej pracy układów
automatyki  w  budowanej  przepompowni  oraz  poprawności  wykonania  i  zabezpieczenia
połączeń śrubowych instalacji elektrycznej. 

Wykonawca będzie przeprowadzać  konieczne pomiary z częstotliwością  zapewniającą
stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca będzie posługiwał się podczas prac pomiarowych urządzeniami i sprzętem
badawczym posiadającym ważną legalizację, i które będą prawidłowo wykalibrowane oraz będą
odpowiadać wymaganiom norm określającymi procedury badań.

7. BADANIA I POMIARY.   
Po wykonaniu całości prac należy przeprowadzić pomiary sprawdzające.
W trakcie  prowadzenia  prac  montażowych  Wykonawca  winien  dokonać  sprawdzenia

jakości i prawidłowości połączeń zamontowanych kabli i osprzętu.
W  przypadku  zadowalających  wyników  pomiarów  wykonanych  przed  i  w  czasie

wykonywania  robót,  na  wniosek  Wykonawcy,  Inspektor  Nadzoru  może  wyrazić  zgodę  na
niewykonywanie badań po zakończeniu robót.

W czasie przeglądu po zakończeniu robót należy wykonać następujące czynności:
- sprawdzenie prawidłowości montażu zestawu szaf zasilająco-sterowniczych,
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- sprawdzenie zastosowanych materiałów,
- sprawdzenie stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji i osprzętu,
- sprawdzenie dokładności wykonanych elementów,
- sprawdzenie stanu i kompletności połączeń,
- sprawdzenie stanu przewodów, osprzętu i opraw,
- sprawdzenie ciągłości żył kabla i przewodów oraz zgodności faz,
- kontrola  prawidłowości  ochrony  przed  dotykiem  bezpośrednim  i  pośrednim  części

przewodzących dostępnych,
- wykonanie pomiarów:
- kontrola rezystancji i ciągłości połączeń wyrównawczych, 
- kontrola rezystancji izolacji kabli i przewodów.

8. ODBIÓR ROBÓT.  
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu

do ich ilości, jakości i wartości.
Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:

1) sprawdzić  zgodność  robót  z umową,  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacjami
Technicznymi, normami i przepisami,

2) sprawdzić  udokumentowanie  właściwej  jakości  wykonania  robót  odpowiednimi
protokołami prób montażowych,

3) sprawdzić czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej eksploatacji, 
4) sporządzić protokół z odbioru technicznego robót z podaniem wniosków i ustaleń.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
Ogólne wymagania  dotyczące  rozliczenia  robót  podano w Specyfikacji  Technicznej  -

część ogólna
          

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
• PN-70/E-90301 – Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych w

powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV
• PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy.
• PN-55/E-05021  Urządzenia  elektroenergetyczne.  Wyznaczenie  obciążalności

przewodów i kabli.
• PN–EN60598-2-3:2002  (EN  60598-2-3:1994+A1:1997)  PN-EN  60598-1:2001

(EN60598-1:2000+A11:2000)–Wymagania bezpieczeństwa dla opraw oświetleniowych
• PN-E-06300 Wyroby elektroinstalacyjne do użytku domowego i podobnego
• PN-86/O-79100-Opakowania  transportowe.  Odporność  na  narażenia  mechaniczne.

Wymagania i badania.
• PN-80/c-89205- Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu
• PN-80/C-89203-Kształtki z nieplastykowego polichlorku winylu
• PN-91/E-05009/41 – Zabezpieczenie przeciwporażeniowe. Szybkie wyłączenie zasilania.
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• PN-IEC  60050(604):1999  -  Międzynarodowy  słownik  terminologiczny  elektryki  -
Wytwarzanie, przesyłanie i rozdzielanie energii elektrycznej – Eksploatacja.

• PN-EN  60446:2004  -  Zasady  podstawowe  i  bezpieczeństwa  przy  współdziałaniu
człowieka  z  maszyną,  oznaczanie  i  identyfikacja  -  Oznaczenia  identyfikacyjne
przewodów barwami albo cyframi.

• PN-90/E-05029 – Kod do oznaczania barw.
• PN-IEC  60364-6-61:2000  -  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -

Sprawdzanie – Sprawdzanie odbiorcze.
• PN-E-04700:1998 - Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.
• PN-E-04700:1998/Az1:2000  -  Urządzenia  i  układy  elektryczne  w  obiektach

elektroenergetycznych  -  Wytyczne  przeprowadzania  pomontażowych  badań
odbiorczych.

• PN-90/E-06401.01 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli
o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Postanowienia ogólne.

• PN-90/E-06401.02 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli
o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Połączenia i zakończenia żył.

• PN-90/E-06401.03 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt  dokabli
o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie nie
przekraczające 0,6/1 kV.

• PN-90/E-06401.04 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli
o  napięciu  znamionowym  nie  przekraczającym 30  kV.  Mufy  przelotowe  na  napięcie
powyżej 0,6/1 kV.

• PN-HD 605 S1:2002 (U) - Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badań. PN-HD

INNE DOKUMENTY

• Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. Warszawa 1980 r.
• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych                 w

sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych
i rozbiórkowych (Dz.U. nr 13 z dnia 10.04.1972 r.) 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych. Część V –
Instalacje elektryczne 1973 r.

• Warunki techniczne Wykonania i  Odbioru Robót Budowlano-Montażowych – Część  V
Instalacje elektryczne 1973 r.

• Rozporządzenie  Ministra  Przemysłu  z  dn.  26.11.1990  r.  w  sprawie  warunków
technicznych,  jakim powinny  odpowiadać  urządzenia  elektroenergetyczne  w zakresie
ochrony przeciwporażeniowej (Dz.U. nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

• Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych. Nr 240 wyd. przez ITB w
1982 r.

• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  (część  V)
Wydanie 2 Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.

• Albumy ENERGOPROJEKT Poznań z lat 1967-1995.
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• Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
• Katalogi i karty materiałowe producentów. 

Ustawy
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.

881).
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z

późn. zmianami).
 Rozporz ądzenia

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  108,  poz.  953  z
późniejszymi zmianami).

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny
zgodności,  wymagań,  jakie powinny spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące w
ocenie  zgodności  oraz  sposobu oznaczenia  wyrobów budowlanych  oznakowania  CE
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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SST-06.00 – Skrzyżowania rur kanalizacyjnych z drogami, uzbrojeniem p odziemnym
i     ciekami wodnymi  

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z przejściem obiektów liniowych pod drogami i ciekami wodnymi
i infrastrukturą komunalną.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem obiektów liniowych (kanalizacji sanitarnej) pod drogami i ciekami wodnymi.
W zakres tych robót wchodzą:

• roboty przygotowawcze,
• wykonanie przewiertu wraz ze stabilizacją gruntu pod urządzenia przewiertowe,
• wykonanie tymczasowych studzienek zbiorczych (odwadniających),
• odwodnienie wykopów,
• montaż rur ochronnych (osłonowych),
• przeciąganie kanałów przewodowych w rurach ochronnych,
• roboty izolacyjne,
• uszczelnienie końców rury ochronnej,
• ułożenie rur kanalizacyjnych pod przeszkodą,
• próba szczelności,
• przywrócenie do stanu pierwotnego terenu prowadzenia robót,
• kontrola jakości.

1.4. Ogólne wymagania robót.

Ogólne wymagania robót podano w specyfikacji technicznej ogólnej ST.00.00 pkt 2.

 1.4.1. Dokumentacja odbiorowa.
Ogólne wymagania dotyczące dokumentacji odbiorowej podano w specyfikacji technicznej

ogólnej ST.00.00 pkt 2.5.3.

 1.4.2. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" punkt 2.

2. MATERIAŁY.

Materiały muszą spełniać wymogi opisane w specyfikacji technicznej ogólnej ST.00.00 pkt 3.
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2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów.

Wykonawca zobowiązany jest:
- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacjami

technicznymi,
• stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne wydane

przez odpowiednie Instytuty Badawcze,
- powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed

rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację.

2.2. Beton.

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom PN-62/6738-07.

2.3. Zaprawa cementowa.

 Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom aktualnym normatywom.

2.4. Materiały izolacyjne.

Należy stosować: kity asfaltowe, lepik asfaltowy według PN-B-24620:1998 i PN-B-
24620:1998/Az1:2004, sznur smołowany lub inne materiały izolacyjne uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru.

2.5. Rury przewiertowe.

Jako rury przewiertowe należy zastosować rury PE i stalowe, o sprawdzonej szczelności
według PN-EN 10224:2006, PN-EN 10219-1:2007, PN-EN 10219-2:2007, PN-EN 10208-1:2000 i
PN-EN 10208-2:1999 o przekroju kołowym i o średnicach nominalnych zgodnie z dokumentacją
projektową, pozostające jako rury technologiczne.

2.6. Rury ochronne.

Jako rury ochronne należy zastosować:
- rury stalowe ze szwem przewodowe wewnętrznie izolowane o sprawdzonej szczelności według

PN-EN 10224:2006, PN-EN 10219-1:2007, PN-EN 10219-2:2007, PN-EN 10208-1:2000  i PN-
EN 10208-2:1999 o przekroju kołowym i o średnicach nominalnych  zgodnie z dokumentacja
projektową i specyfikacją techniczną.

- rury z PVC, PEHD, PP lub termo-utwardzonych żywic epoksydowych

2.7. Rury kanałowe.

Rury kanalizacyjne należy stosować zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami
technicznymi.

2.8. Kruszywo.

Piasek według PN-EN 13043:2004, PN-EN 13043:2004/AC:2004.

 Strona  4



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ 

WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO UL. SOPOTNICKIEJ I STASZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SZCZAWNICA – ZADANIE I  .

SST- 06.00 –    SKRZYŻOWANIA RUR KANALIZACYJNYCH Z DROGAMI, UZBROJENIEM  
PODZIEMNYM I CIEKAMI WODNYMI

2.9. Składowanie materiałów.

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w
sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych grup.
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód
sanitarnych i opadowych.

 2.9.1. Rury stalowe.
Rury stalowe należy składować pod zadaszeniem układając je w pozycji leżącej jedno- lub

wielowarstwowo i przestrzegając warunków określonych przez producenta. Pierwszą warstwę rur
należy ułożyć na podkładach drewnianych zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów
pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunięciem z ułożeniem równolegle przy stykających
się wzajemnie kielichach.

 2.9.2. Kruszywo.
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

 2.9.3. Odbiór materiałów na placu budowy.
Materiały należy dostarczyć na plac budowy wraz ze świadectwem jakości, kartami

gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i
deklaracjami zgodności.

Materiały dostarczone na plac budowy należy sprawdzić pod względem kompletności
i zgodności z danymi producenta.

Wykonawca przeprowadzi oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad
lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem Wykonawca podda je badaniom
określonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZĘT.

Sprzęt musi spełniać wymogi opisane w specyfikacji technicznej ogólnej ST.00.00 pkt 4.

3.1. Sprzęt do wykonania robót.

Wymagany sprzęt do wykonania robót to:
• żuraw budowlany samochodowy,
• maszyna do wierceń poziomych,
• sprzęt do zagęszczania gruntu,
• samochód skrzyniowy,
• samochód samowyładowczy.

4. TRANSPORT.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
ogólne" ST.00.00 pkt 5. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów, przestrzegając warunków
określonych przez producenta. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z
przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej,
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specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inspektora Nadzoru, oraz w terminie przewidzianym w
kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone
przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi
środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania ogólne" ST.00.00 pkt 6.

Miejsca występowania skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu pokazane zostały na
planie sytuacyjno - wysokościowym oraz na profilach podłużnych projektowanych przewodów.

Na rozpatrywanym obszarze występuje n/w uzbrojenie terenu:
- sieć wodociągowa
- zinwentaryzowana (nowo wybudowana) sieć wodociągowa 
- istniejąca sieć kanalizacyjna
- kable energetyczne
- kable telekomunikacyjne
- projektowana sieć gazowa.

Lokalizację wszystkich elementów uzbrojenia podziemnego występującego w miejscach
skrzyżowań należy dokładnie ustalić wykonując ręcznie wykopy kontrolne. Zgodnie z warunkami
określonymi przez właścicieli uzbrojenia terenu w uzyskanych uzgodnieniach, przewiduje się
wykonanie zabezpieczenia według rysunków szczegółowych.

5.1. Linie energetyczne.

ENION
1. Przekazanie placu budowy dokonać przy udziale pracownika Posterunku Energetycznego

Szczawnica.
2. Zachować odległości projektowanej kanalizacji sanitarnej do urządzeń energetycznych

zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Prace wykonywane w pobliżu urządzeń energetycznych powinny być prowadzone przez

wykonawcę robót zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. W pobliżu kabli energetycznych nie wolno wykonywać wykopów sprzętem mechanicznym,

prace te wykonać w porozumieniu z Posterunkiem Energetycznym Szczawnica.
5. Miejsca skrzyżowania i zbliżenia podlegają odbiorowi przez pracownika Posterunku

Energetycznego Szczawnica.
6. Głębokość prac ziemnych podczas prac budowlanych w miejscach skrzyżowania z

istniejącymi kablami spowoduje zniszczenie folii oznaczającej trasę kabli oraz bednarki
uziemienia, którą należy uzupełnić i doprowadzić do stanu pierwotnego. Powyższe
wykonać w porozumieniu z Posterunkiem Energetycznym Szczawnica

5.2. Kable telekomunikacyjne.  

TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA
1. Prace w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z infrastrukturą telekomunikacyjną podziemną i

naziemną wykonywać ręcznie zgodnie z obowiązującymi normami i pod ścisłym nadzorem
pracownika TPSA z wcześniejszym powiadomieniem - Dział Utrzymania Sieci w Nowym
Targu, al. Tysiąclecia 41 - Krzysztof Chowaniec, tel. 503 078 318.
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2. Przed zasypaniem wykopów obowiązuje odbiór skrzyżowań i zbliżeń do urządzeń
telekomunikacyjnych przez pracownika TPSA zakończony protokołem.

3. Przed przystąpieniem do prac poinformować pisemnie TP z podaniem imiennie osoby
sprawującej funkcje techniczne na budowie oraz dokonać przekazania placu budowy, a
po zakończeniu robót dokonać odbioru technicznego przy udziale przedstawiciela TP.

4. Należy zachować szczególną ostrożność przy zastosowaniu ciężkiego sprzętu

budowlanego w miejscach usytuowania sieci teletechnicznej z uwagi na możliwość jej

uszkodzenia. Zabrania się poruszania ciężkim sprzętem po trasie istniejącej ziemnej

sieci TP.
5. W przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej na skutek niewłaściwego prowadzenia

prac, Inwestor zostanie obciążony kosztami awarii oraz kosztami wynikającymi z przerwy
eksploatacyjnej.

6. Odstępstwa od przedłożonego opracowania oraz zmiany konstrukcyjne budynku mające
wpływ na zachowanie właściwych odległości przy zbliżeniu do napowietrznej linii
teletechnicznej wymagają ponownych uzgodnień, a w przypadku kolizji wydania warunków
technicznych i przebudowy linii.

5.3. Kanalizacja deszczowa.

W miejscach skrzyżowań trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącą, lokalną
kanalizacją deszczową projektuje się ułożenie projektowanych przewodów poniżej istniejących
kanałów. Na czas budowy kanalizacji sanitarnej kolidujące odcinki kanalizacji deszczowej należy
rozebrać i następnie po wykonaniu kanalizacji sanitarnej ponownie  odtworzyć.
Na projektowaną kanalizację lub istniejącą sieć należy nałożyć rurę ochronną zgodnie z planem
sytuacyjno – wysokościowym, profilem oraz projektem wykonawczym.

5.4. Sieć wodoci ągowa.

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZCZAWNICY
- W miejscach skrzyżowań sieci kanalizacyjnej z siecią wodociągową, wykopy należy

wykonywać ręcznie, po uprzednim zawiadomieniu MZGK,
- Rury kanalizacyjne winny być usytuowane w odległości co najmniej 1,0 m w poziomie i 0,6 m w

pionie od rur wodociągowych,
- Wszystkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie robót instalacyjno

– montażowych.

Na projektowaną kanalizację lub istniejącą sieć należy nałożyć rurę ochronną zgodnie z
planem sytuacyjno – wysokościowym, profilem oraz projektem wykonawczym.

5.5. Sieć drenarska.

W miejscach kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej lub wodociągu z istniejącą siecią
drenarską projektuje się ułożenie kanalizacji poniżej istniejących ciągów drenarskich. Na czas
budowy kanalizacji sanitarnej kolidujące odcinki sieci drenarskiej należy rozebrać i następnie po
wykonaniu kanalizacji sanitarnej ponownie odtworzyć na zagęszczonym gruncie.
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5.6. Przejścia kanałami pod drogami.

Ze względu na duże spadki i osuwiskowy charakter terenu znaczna część kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej w pasie drogowym należy wykonać metodą przewiertu. Przed
przystąpieniem do robót wykonawca opracuje i uzgodni Projekt Odtworzenia Nawierzchni i Projekt
Organizacji Ruchu drogowego na czas prowadzenia robót budowlanych.

Wytyczne odtworzenia nawierzchni przedstawiono w SST.07.00.
Przepusty, z którymi krzyżuje się projektowana kanalizacja sanitarna zlokalizowane są

głównie pod drogami gminnymi, których zarządcą jest Urząd Miasta Szczawnica. Ich zadaniem
jest umożliwienie przepływu wód (z przydrożnych rowów oraz z cieków wodnych) pod drogami w
kierunku potoku Sopotnickiego.

Część projektowanej kanalizacji została zlokalizowana w pasie drogowym, w którym
istnieją już przepusty drowowe na występujących tam ciekach. Ze względu na liczne tereny
osuwiskowe występujące na terenie opracowania, w niektórych miejscach zaprojektowano budowę
kanalizacji metodą przewiertu sterowanego HDD, co zwiększy bezpieczeństwo wykonania takiej
kanalizacji. Część tych przewiertów przebiega również pod istniejącymi przepustami
drogowymi.
Przekroczenia przepustów drogowych, które zostaną wykonane przewiertem HDD:

− przekroczenie SK5 pod przepustem Ø800 - przewiert rurą Ø200 PE na odcinku S37-S38

− przekroczenie SK6 pod przepustem Ø300 - przewiert rurą Ø200 PE na odcinku S37-S38

− przekroczenie SK7 pod przepustem Ø200 - przewiert rurą Ø200 PE na odcinku S37-S38

− przekroczenie SK10 pod przepustem Ø800 - przewiert rurą Ø200 PE na odcinku B8-B9

− przekroczenie SK12 pod przepustem Ø800 - przewiert rurą Ø90 PE na odcinku C6-B17

Odcinki kanalizacji zlokalizowane w pasie drogowym na których nie występują tereny
osuwiskowe zostaną wykonane otwartym wykopem. Niektóre z tych odcinków będą się również
krzyżowały z przepustami drogowymi  na ciekach.
Przekroczenia przepustów drogowych, które zostaną wykonane otwartym wykopem:

− przekroczenie SK3 pod przepustem Ø500 - wykop rurą Ø200 PVC w stalowej rurze ochronnej
Ø323,9x5,6 na odcinku S8.2-S8.3

− przekroczenie SK8 pod przepustem Ø400 - wykop rurą Ø200 PVC w stalowej rurze ochronnej
Ø323,9x5,6 na odcinku S39-S40

− przekroczenie SK9 pod przepustem Ø500 - wykop rurą Ø200 PVC w stalowej rurze ochronnej
Ø323,9x5,6 na odcinku S40-S41

− przekroczenie SK11 pod przepustem Ø800 - wykop rurą Ø200 PVC w stalowej rurze
ochronnej Ø323,9x5,6 na odcinku B13-B14

− przekroczenie SK14 pod przepustem Ø500 - wykop rurą Ø63 PE w stalowej rurze ochronnej
Ø139,7x4,0 na odcinku N6-N8

− przekroczenie SK15 pod przepustem Ø800 - wykop rurą Ø200 PVC w stalowej rurze
ochronnej Ø323,9x5,6 na odcinku B18-B19

− przekroczenie SK16 pod przepustem Ø800 - wykop rurą Ø90 PE w stalowej rurze ochronnej
Ø168,3x4,0 na odcinku C3-C4
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− przekroczenie SK17 pod przepustem Ø1000 - wykop rurą Ø200 PVC w stalowej rurze
ochronnej Ø323,9x5,6 na odcinku B21-B22

Przepusty należy przekroczyć układając pod nimi rurę kanalizacyjną w rurze ochronnej na
głębokości zapewniającej zachowanie odległości pomiędzy dnem przepustu a wierzchem rury
ochronnej min. 1,0m. Kanalizacje należy układać w wykopie wąskoprzestrzennym
zabezpieczonym stalowymi obudowami. Rury przewodowe zostaną posadowione na podsypce
piaskowej zagęszczanej mechanicznie a następnie obsypane piaskiem. Całość wykopu zostanie
zasypana gruntem rodzimym. Przepust drogowy w miejscu przekroczenia należy obudować
deskami i podeprzeć stalowymi obudowami. Dodatkowo przepust należy podwiesić na skręcanych
drutach stalowych przyczepionych do żelbetowej belki. Parametry elementów zabezpieczających
(tj. wytrzymałość, gatunek materiału, przekrój, ilość drutów, zbrojenie itp.) zostaną wyznaczone
przez wykonawcę robót. Takie zabezpieczenie przepustu pozwoli zapobiedz jego uszkodzeniu w
trakcie wykonywania robót budowlanych. Po wykonaniu robót w pasie drogowym, nawierzchnia
drogi zostanie odtworzona.
SZCZEGÓŁY PRZEKROCZEŃ W OPERATACH WODNOPRAWNYCH NA PRZEKROCZENIA
CIEKÓW, POTOKÓW I PRZEPUSTÓW PROJEKTOWAN Ą KANALIZACJ Ą W MIEJSCOWOŚCI
SZCZAWNICA.

5.7. Skrzy żowanie z ciekami wodnymi.

Projektowana kanalizacja w rejonie ul. Sopotnickiej i Staszowej zaprojektowano kilka
przekroczeń cieków naturalnych i potoków z projektowaną kanalizacją. 

Charakterystyka przekrocze ń z Potokiem Sopotnickim.

Potok Sopotnicki biegnie w Paśmie Radziejowej należącym do Beskidu Sądeckiego. Potok
wypływa z zachodniego stoku Przehyby (ok. 1120 m n.p.m.). Początkowo płynie na zachód
pomiędzy głównym grzbietem Pasma Radziejowej a leżącymi na południe od niego Czeremchą i
Czeremchą Zachodnią. Po ok. 4 km, na wschód od szczytu Kuba, skręca w lewo, na południe. Od
tego miejsca kierunek ten nie ulega większym zmianom. Następnie dolina potoku biegnie w
otoczeniu południowo-zachodniego ramienia Czeremchy Zachodniej oraz grzbietu opadającego z
Dzwonkówki na południe, kulminującego w Kotelnicy i Bereśniku. Potok przepływa przez należącą
już do Szczawnicy Sewerynówkę, gdzie z lewej strony uchodzą do niego Jastrzębi Potok i Potok
pod Górkami, a kilkaset metrów dalej woda spływa z pięciometrowego skalnego progu, tworząc
wodospad Zaskalnik. Dalej, pomiędzy bocznym grzbietem odchodzącym z Bereśnika a masywem
Gabańki, płynie przez osiedla Kunie oraz Staszowa, a następnie, na wysokości ok. 470 m n.p.m.,
uchodzi do Grajcarka.

Przekroczenie p4 (S5 – S6) pod potokiem Sopotnickim w km 0 + 727 zostanie wykonane metodą
mikrotunelingu. Rura przewodowa Dz 200 PVC-U SN8 zostanie ułożona w rurze ochronnej
stalowej Dz 323,9 x 5,6 na głębokości min. 1,5m poniżej dna potoku.
Projektuje się się zabezpieczenie brzegów potoku poniżej istniejącego mostu. Prawy brzeg należy
zabezpieczyć koszami siatkowymi na długości 10m. Lewy brzeg należy zabezpieczyć walcami
siatkowymi na długości 25m. W miejscach występowania istniejących zabezpieczeń w postaci
żelbetowych ścian nie projektuje się koszy siatkowych.
W celu uregulowania cieku wpadającego do potoku Sopotnickiego zastosowano korytka
trapezowo skarpowe o wymiarach 380/500 x 500 x 200 mm (szerokość, długość, wysokość).
Korytko to prowadzone jest po powierzchni dna cieku, poprzez przestrzeń pomiędzy walcami
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siatkowymi aż do potoku.

Przekroczenie p5 (S2 – S2.1) pod potokiem Sopotnickim w km 0 + 656 zostanie wykonane
metodą mikrotunelingu. Rura przewodowa Dz 200 PVC-U SN8 zostanie ułożona w rurze
ochronnej stalowej Dz 323,9 x 5,6 na głębokości min. 1,5m poniżej dna potoku.
Projektuje się się zabezpieczenie obu brzegów potoku powyżej istniejącego mostu koszami
siatkowymi po obu stronach (do 10m od osi rury przewodowej). Poniżej przekroczenia nie
projektuje się koszy siatkowych, ze względu na występowanie istniejących zabezpieczeń w postaci
żelbetowych ścian.

W miejscach występowania istniejących zabezpieczeń w postaci żelbetowych ścian nie
projektuje się koszy siatkowych.

 (przekroczenia wg. rysunków szczegółowych)

Charakterystyka przekrocze ń z ciekami

Cieki z którymi krzyżuje się kanalizacja sanitarna mają charakter wąskich (ok. 40cm) i
płytkich (ok. 50cm) strumyków. Średnio poziom wód kształtuje się na wysokości 10cm od dna. W
porach deszczowych stan wód w ciekach się podnosi, natomiast w porach suchych zdarza się iż
wody w tych ciekach nie płyną wogóle. Wody płynące ciekami spływają do potoku Sopotnickiego z
terenów położonych powyżej tego potoku. Cieki zlokalizowane są głównie na działkach
prywatnych.

Cieki należy przekroczyć otwartym wykopem w rurze ochronnej na głebokości
zapewniającej zachowanie odległości pomiędzy dnem cieku a wierzchem rury ochronnej min.
1,5m. W trakcie wykonywania robót pod dnem cieku należy zapewnić przepływ wody np. poprzez
zbudowanie tymczasowego by-passu na cieku z rur kanalizacyjnych (np. PVC). 
Przekroczenia cieków, które zostaną wykonane otwartym wykopem:

− przekroczenie SK1 pod ciekiem - wykop rurą Ø200 PVC w stalowej rurze ochronnej
Ø323,9x5,6 na odcinku S6-S7 wraz z umocnieniem cieku

− przekroczenie SK2 pod ciekiem - wykop rurą Ø200 PVC w stalowej rurze ochronnej
Ø323,9x5,6 na odcinku  S9-S101 wraz z umocnieniem cieku

− przekroczenie SK4 pod ciekiem - wykop rurą Ø160 PVC w stalowej rurze ochronnej
Ø273,0x5,6 na odcinku S20a-S20b wraz z umocnieniem cieku

− przekroczenie SK13 pod ciekiem - wykop rurą Ø160 PVC w stalowej rurze ochronnej
Ø273,0x5,6 na odcinku D3-D3a wraz z umocnieniem cieku

Po wykonaniu przekroczeń cieki zostaną umocnione na dł. 10m (po 5m w obie strony).
Dno i skarpy cieków zostaną obłożone kamieniami na warstwie faszyny nieporostowej
i geowłókniny a następnie zabezpieczone stalową siatką.

5.8. Uwagi i zalecenia ZUDP

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych.
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2. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem Inwestor
zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów właściwemu organowi administracji
architektoniczno - budowlanej.

3. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez
okres 3 lat od dnia wydania opinii (10.12.2010r.) w sprawie uzgadniania usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

4. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U.
Nr 38, poz. 455).

5. Przed wejściem w teren należy uzyskać zgodę właścicieli gruntów na ułożenie przewodów
uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomościach.

6. Wykonawcę prac zobowiązuje się do zabezpieczenia znajdujących się na trasie projektowanej
inwestycji punkty osnowy geodezyjnej - punkt betonowy z rurką metalową w środku lub
metalową głowicą bądź punkt granitowy z wyrytym krzyżem.

7. Integralną część uzgodnienia ZUDP stanowią mapy z uwidocznionym projektem inwestycji
oraz klauzulą potwierdzającą dokonanie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu.

8. Telekomunikacja Polska S.A. Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług w Krakowie Dział
Zarządzania Zasobami Sieci Kraków:
− Skrzyżowania i zbliżenia z uzbrojeniem telekomunikacyjnym zaprojektować i wykonać

zgodnie z obowiązującymi normami.
− Prace w pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych podziemnych i naziemnych wykonać

ręcznie pod ścisłym nadzorem pracownika TP S.A. z wcześniejszym powiadomieniem.
− Przed zasypaniem wykopów obowiązuje odbiór skrzyżowań i zbliżeń do urządzeń

telekomunikacyjnych przez pracownika TP S.A. zakończony protokołem.
− Wszelkie uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego prowadzenia robót i niezgodne z

uzgodnieniami będą traktowane jako awarie i usuwane na koszt inwestora.
− Zachować szczególną ostrożność przy zastosowaniu ciężkiego sprzętu budowlanego w

czasie zagęszczenia terenu w miejscach ułożenia sieci teletechnicznej z powodu
możliwości ich uszkodzenia.

− Nadzór z ramienia TP S.A. uzgadniać pod tel. 0 18 264 00 06.
− Rozpoczęcie prac zgłosić w TPSA Nowy Targ.

9. ENION Spółka Akcyjna Oddział w Krakowie Zakład Energetyczny Kraków Rejon Dystrybucji
Nowy Targ:
− W pobliżu kabli energetycznych nie wolno wykonywać wykopów sprzętem mechanicznym.

Prace te wykonać w porozumieniu z Posterunkiem Energetycznym w Szczawnicy.
− Skrzyżowanie i zbliżenie projekt, kanalizacji sanitarnej i przyłączy z liniami napowietrznymi i

kabałami energetycznymi należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
− Miejsce skrzyżownania i zbliżenia podlega odbiorowi przez pracownika PE Szczawnica.

5.9. Roboty przygotowawcze.

 5.9.1. Wytyczenie trasy i punktów wysoko ściowych. 
Podstawę wytyczenia stanowi dokumentacja projektowa i prawna oraz specyfikacje

techniczne.

 Strona  11



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ 

WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO UL. SOPOTNICKIEJ I STASZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SZCZAWNICA – ZADANIE I  .

SST- 06.00 –    SKRZYŻOWANIA RUR KANALIZACYJNYCH Z DROGAMI, UZBROJENIEM  
PODZIEMNYM I CIEKAMI WODNYMI

5.10. Roboty ziemne.

Roboty ziemne należy wykonywać ręcznie i mechanicznie rozkopem, tam, gdzie jest to
przewidziane w dokumentacji projektowej (przekroczenia dróg o nawierzchni gruntowej, rowów
melioracyjnych) i zgodnie ze specyfikacjami technicznymi.

5.11. Przewiert.

Przejścia kanalizacji pod potokiem Sopotnickim i w niektórych miejscach w pasie
drogowym, należy wykonać przewiertem według dokumentacji projektowej. Przewiert będzie
wykonany z  rur PE200 zgodnie z dokumentacją projektową.

Jako rury przewiertowe należy zastsować rury z polietylenu i stalowe. Rury przewiertowe
wydano ze względu na uwarunkowania terenowe. W rejonie tym wg miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawnica, występuje zagrożenie osuwaniem się mas
ziemnych. Zastosowanie rur PE zminimalizuje zagrożenie i umożliwi wykonanie odcinków
przewiertami sterowanymi HDD. Na etapie prac przewiertowych wykonawca musi zapoznać się
szczegółowo z geologią terenu dla odpowiedniego doboru płuczki i urządzeń wiertniczych, dla
wyeliminowania wymycia niestabilnych warst gruntu. Prowadzenie tej metody zostało pozytywnie
uzgodnione z Uzdrowiskowym Zakładem Górniczym w Szczawnicy i nie ma wpływu na ujęcia wód
leczniczych. 

Zestawienie przewiertów HDD.

OZNACZENIE ODCINEK ŚREDNICA
[m] MATERIAŁ

PH4 S30-S29 Ø200 Dz200PE100SDR11

PH5 S30-S31 Ø200 Dz200PE100SDR11

PH6 S34-S36 Ø200 Dz200PE100SDR11

PH7 S37-S36 Ø200 Dz200PE100SDR11

PH8 S37-S38 Ø200 Dz200PE100SDR11

PH9 B3-B2 Ø200 Dz200PE100SDR11

PH10 B3-B4 Ø200 Dz200PE100SDR11

PH11 B7-B6 Ø200 Dz200PE100SDR11

PH12 B7-B8 Ø200 Dz200PE100SDR11

PH13 B9-B8 Ø200 Dz200PE100SDR11

PH14 B9-B10 Ø200 Dz200PE100SDR11

PH15 C6-B17 Ø200 Dz200PE100SDR11

Zestawienie mikrotunelingów.

OZNACZENIE ODCINEK ŚREDNICA
[m] MATERIAŁ

PH1 S2-S2.1 Ø200
Ø300

Dz200PVC-U,kl.S
Dz323,9x5,6 stal
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OZNACZENIE ODCINEK ŚREDNICA
[m] MATERIAŁ

PH2 S6-S5 Ø200
Ø300

Dz200PVC-U,kl.S
Dz323,9x5,6 stal

PH3 S26-S27 Ø200
Ø300

Dz200PVC-U,kl.S
Dz323,9x5,6 stal

5.11. Roboty wykonane rozkopem.

Tam gdzie jest to z przewidziane w dokumentacji projektowej przekroczenia dróg o
nawierzchni gruntowej lub cieków należy wykonywać ręcznie i mechanicznie rozkopem
dwupołówkowo lub jednorazowo, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, dokumentacją
projektową i projektem organizacji ruchu.

 5.11.1. Roboty monta żowe w miejscach kolizji z infrastruktur ą komunaln ą.

Obiekty liniowe krzyżujące się z istniejącym uzbrojeniem lub przebiegające w jego
sąsiedztwie w odległościach mniejszych od normatywnych należy wykonać w sposób określony
w dokumentacji projektowej w podanych tam rodzajach rur ochronnych o średnicach
dostosowanych do średnic rur technologicznych. Końce rur ochronnych wyprowadzić poza
zewnętrzny obrys ścianki przewodu technologicznego na odległość podaną w dokumentacji.
W rurach nie może być wykonane łączenie rur kanalizacyjnych.

Przestrzeń między rurą osłonową i technologiczną należy uszczelnić. Uszczelnienie należy
wykonać materiałami określonymi w dokumentacji projektowej. Każde skrzyżowanie i zbliżenie
przed zasypaniem podlega odbiorowi przez właścicieli odnośnych instalacji.

5.12. Przywrócenie do stanu pierwotnego.

Po wykonaniu przewodu liniowego zasypanie wykopów należy rozpocząć po pozytywnym
wyniku próby szczelności przyłączanych przewodów i roboty wykonać zgodnie ze specyfikacją
techniczną ST.02.00 „Roboty ziemne”. W przypadku przecięcia sączków drenarskich, zbieraczy,
itp. należy dokonać ich odbudowy i ponownego połączenia.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania ogólne" ST.00.00 pkt 7.

6.1. Kontrola, pomiary i badania.

 6.1.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów: betonu,

zapraw, obsypek i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne.

 6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót.
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w
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zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowaną przez
Inspektora Nadzoru.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
− zgodność z dokumentacją projektową (materiał, spadki, izolacja, zasypka),
− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
− sprawdzenie rzędnych posadowienia,
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
− badanie i pomiary szerokości, grubości wykonanego podłoża,
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową wykonanych wypełnień,
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją,
− próbę szczelności rurociągów wykonanych przy zastosowaniu przewiertu horyzontalnego.

 6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania są następujące:
− odchylenie odległości zakończeń rur od krawędzi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5

cm,
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
− rzędne na początku i końcu rury ochronnej powinny być wykonane z dokładnością do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBÓT.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania ogólne" ST.00.00 pkt 8. 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI.

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania ogólne" ST.00.00 pkt 9.
 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.

8.2 Podstawa płatno ści.

Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania ogólne" ST.00.00 pkt 9.

 Strona  14



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ 

WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO UL. SOPOTNICKIEJ I STASZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SZCZAWNICA – ZADANIE I  .

SST- 06.00 –    SKRZYŻOWANIA RUR KANALIZACYJNYCH Z DROGAMI, UZBROJENIEM  
PODZIEMNYM I CIEKAMI WODNYMI

SST.00.06 Skrzyżowania rur kanalizacyjnych z drogami i uzbrojeniem podziemnym 

Cena jednostkowa 1 mb uło żonego kanału obejmuje m.in.:
− wprowadzenie czasowej organizacji ruchu drogowego wraz z oznakowaniem,
− opłaty za zajęcie pasa drogowego i/lub torów kolejowych.
− wykonanie i zabezpieczenie komór przewiertowych i odbiorczych z ewentualną budową

tymczasowych dróg i wzmocnieniem ścian i dna komory przewiertowej,
− wykonanie odwodnienia komór
− wykonanie przewiertu / mikrotunelingu lub wykopu
− zabezpieczenie wykopów
− wykonanie podsypki i obsypki
− montaż rur ochronnych (osłonowych),
− wprowadzenie przewodów roboczych (kanałów sanitarnych, kabli itp.),
− roboty izolacyjne,
− ewentualne wypełnienie przestrzeni pomiędzy rurami betonem (jeżeli wymagane jest w

specyfikacji technicznej),
− zaizolowanie i uszczelnienie końców rury ochronnej,
− wykonanie prób i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej lub związanych

przepisami,
− zasypanie (z zagęszczeniem gruntu) komór przewiertowych, odbiorczych lub wykopów
− przywrócenie do stanu pierwotnego dróg, sączków drenarskich, zbieraczy, itp.
− wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej przebiegu kanalizacji,

9. PRZEPISY ZWIĄZANE.

Część przepisów podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST.00.00 pkt 10. 

• PN-B-10727:1992  Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne na terenach górniczych - Wymagania
i badania przy odbiorze

• PN-B-10735:1992  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-EN 752-1:2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Pojęcia ogólne i definicje.
• PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia

graficzne.
• PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.
• BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
• BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne.
• PN-B-06250  Beton zwykły.
• PN-B-14501:1990  Zaprawy budowlane zwykłe.
• PN-B-32250:1988  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
• PN-B-06711:1979  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
• PN-B-01100:1987  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia
• PN-B-06712:1986  Kruszywa mineralne do betonu.
• PN-B-06712:1986/A1:1997  Kruszywa mineralne do betonu. (Zmiana A1).
• PN-B-19701:1997  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena

zgodności.
• PN-B-19701:1997/Az1:2001 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i

ocena zgodności. (Zmiana Az1).
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• PN-B-01802:1986  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
żelbetowe. Nazwy i określenia.

• PN-B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk.

• PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy.
• PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych - Rury drenarskie karbowane z

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U).
• PN-C-89221:1998/Az1:2004  Rury z tworzyw sztucznych - Rury drenarskie karbowane z

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U).
• PN-B-12040:1976  Ceramiczne rurki drenarskie.
• PN-B-04615:1990  Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań
• PN-B-24620:1974  Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
• PN-B-24622:1974  Roztwór asfaltowy do gruntowania.
• Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu i polietylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II- Instalacje

sanitarne i przemysłowe. ARKADY - 1987 r.
• Ogólne wytyczne projektowania kanalizacji zewnętrznej i drenaży z rur karbowanych z PE-HD

– przewodnik.
• 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/.

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach /tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm./
• Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-

ściekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego w Warszawie.
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SST-07.00-Odbudowa nawierzchni dróg

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót  związanych z odbudową nawierzchni jezdni i chodników.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonywaniem nawierzchni jezdni i chodników w miejsce rozebranych w związku
z prowadzonymi robotami przy budowie kanalizacji sanitarnej. Obejmuje ona wykonanie całości
robót (jezdni i chodnika):

• korytowania,
• wszystkich warstw podbudowy i nawierzchni,
• krawężników i obrzeży,
• chodników, placów, wjazdów do bram i garaży.

1.4. Ogólne wymagania robót.

Ogólne wymagania robót podano w specyfikacji technicznej ogólnej ST.00.00 pkt 2.

 1.4.1. Dokumentacja odbiorowa.
Ogólne wymagania dotyczące dokumentacji odbiorowej podano w specyfikacji technicznej

ogólnej ST.00.00 pkt 2.5.3.

1.5. Określenia podstawowe.

 1.5.1. Korytowanie. 
Usunięcie warstwy ziemi w wytyczonym pasie drogi w miejsce której wbudowana zostaje

podbudowa.

 1.5.2. Konstrukcja nawierzchni. 
Układ warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze sposobem ich połączenia przeznaczony

dla ruchu kołowego.

 
2. MATERIAŁY.

Materiały muszą spełniać wymogi opisane w specyfikacji technicznej ogólnej ST.00.00 pkt 3.

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów.

Wykonawca jest zobowiązany do:
- dostarczenia materiałów zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,
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- stosowania materiałów produkcji krajowej lub zagranicznej, posiadających aprobatę techniczną
odpowiednich instytutów badawczych,

- poinformowania  Inspektora Nadzoru przed rozpoczęciem dostaw o proponowanych źródłach
materiałów oraz uzyskania zgodę Inspektora Nadzoru.

2.2. Betonowa kostka - wymagania.

 2.2.1. Aprobata techniczna.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

 2.2.2. Wygl ąd zewnętrzny. 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste,
wklęśnięcia nie powinny przekraczać:
− 2 mm dla kostek o grubości < 80 mm,
− 3 mm dla kostek o grubości > 80 mm.

 2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej.
Powierzchnie należy wykonać z kostki o grubości 80 mm. Tolerancje wymiarowe wynoszą:

• na długości ± 3 mm,
• na szerokości ± 3 mm,
• na grubości ± 5 mm,

Kolory kostek przyjmuje się w kolorach czarnym, czerwonym, szarym lub innym ustalonym
z Inspektorem Nadzoru .

 2.2.4. Wytrzymało ść na ściskanie.
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza

niż 60 MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza
niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

 2.2.5. Nasiąkliwo ść.
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250

i wynosić nie więcej niż 5%.

 2.2.6. Odporno ść na działanie mrozu. 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z

wymaganiami PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN 206-1:2003/A2:2006 i PN-
EN 206-1:2003/Ap1:2004. 

Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest
wystarczająca, jeżeli:
− próbka nie wykazuje pęknięć,
− strata masy nie przekracza 5%,
obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie
jest większe niż 20%.

 2.2.7. Ścieralno ść. 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-EN 14157:2005 powinna
wynosić nie więcej niż 4 mm.
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2.3. Trylinka i płyty jumbo - wymagania.

Rodzaj i wymiary elementów betonowych winny być zgodne ze stanem istniejącym
oraz z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i warunkami określonymi przez
administratora drogi. Beton z którego są wykonane płyty powinien być zgodny z wymaganiami
obowiązujących norm.

2.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa wytworzona na go rąco - wymagania.

Rodzaj, skład mieszanki mineralnej oraz ilość asfaltu, winien być zgodny z wymaganiami
określonymi w dokumentacji projektowej i warunkami określonymi przez administratora drogi.

2.5. Podbudowy i nawierzchnie z kruszyw - wymagania .

Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny być zgodne z wymaganiami określonymi w
dokumentacji projektowej i warunkami określonymi przez administratora drogi.

3. SPRZĘT.

Sprzęt musi spełniać wymogi opisane w specyfikacji technicznej ogólnej ST.00.00 pkt 4.

3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni.

Nawierzchnię z prefabrykowanych elementów betonowych należy wykonać ręcznie, zaś
nawierzchnię mineralną i mineralno-asfaltową przy użyciu sprzętu specjalistycznego (min.
Rozścielaczy). Do zagęszczenia nawierzchni betonowej stosuje się wibratory płytowe z osłoną z
tworzywa sztucznego. Do nawierzchni mineralnych i bitumicznych walce ogumione i statyczne. Do
wyrównania podsypki pod brukiem można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach, do zagęszczania podbudowy stabilizowanej
mechanicznie należy używać walce drogowe .

4. TRANSPORT.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
ogólne" ST.00.00 pkt 5.

4.1. Transport betonowych kostek.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymałości betonu minimum 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko gdzie
specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie. W takim stanie należy je przewozić samochodami
ciężarowymi. Załadunek i rozładunek palet powinien się odbywać z wykorzystaniem odpowiednich
wózków widłowych.

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych
producenta.

4.2. Transport trylinki i płyt jumbo.

Trylinkę i płyty jumbo mogą być przewożone samochodami ciężarowymi z naczepą. Układa
się je obok siebie warstwami jedna na drugą. Należy stosować się do zaleceń producenta
dotyczących ich załadunku, transportu i rozładunku.
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4.3. Transport mieszanek mineraIno-asfaltowych.

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z
przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek.

Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin
z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca się stosowanie samochodów - termosów z podwójnymi ścianami skrzyni
wyposażonej w system ogrzewczy.

4.4. Transport kruszyw.

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania ogólne" ST.00.00 pkt 6. 

5.1. Konstrukcja odtwarzanych nawierzchni dróg i po boczy.

Drogi gminne (ul. Sopotnicka, Kunie i Staszowa) i p rywatne.
Odtworzenie nawierzchni dróg gminnych (ul. Staszowa, Sopotnicka i Kunie) i prywatnych

(place, wjazdy na posesje itp.) po pracach kanalizacyjnych należy przywrócić do stanu
pierwotnego. Przed rozpoczęciem prac nad budową kanalizacji sanitarnej Wykonawca sporządzi
projekt odtworzenia nawierzchni dróg gminnych wg wytycznych zarządcy czyli Urzędu Miasta
i Gminy w Szczawnicy i przedłoży dokumentację Inwestorowi oraz zarządcy do uzgodnienia. Prace
w pasie dróg gminnych zostaną wykonane pod nadzorem zarządcy drogi. W uzasadnionych
przypadkach Zarządca drogi zastrzega sobie możliwość narzucenia szczególnych warunków
technicznych odtworzenia nawierzchni dróg. Roboty prowadzić w sposób minimalizujący
uciążliwość dla otoczenia. Na czas wykonywania robót wprowadzić czasową organizację ruchu a
naruszone stałe elementy oznakowania odtworzyć wg stanu z przed rozpoczęcia robót zgodnie z
obowiązującymi przepisami i normami.
Nawierzchnię dróg o obciążeniu ruchem KR2, placów, wjazdów na posesje oraz poboczy należy
odtworzyć wg poniższych wytycznych:

a) nawierzchnia asfaltowa:
− warstwa ścieralna z asfaltobetonu – gr. 4cm
− warstwa nośna z asfaltobetonu – gr. 5cm
− warstwa wyrównawcza z tłucznia stabilizowana mechanicznie – gr. 10cm
− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – gr. 30cm

b) nawierzchnia betonowa (kostka betonowa):
− kostka betonowa (behaton, holland) – gr. 8cm
− podsypka piaskowa – gr. 3cm
− warstwa wyrównawcza z tłucznia stabilizowanego mechanicznie – gr. 10cm
− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – gr. 30cm

c) nawierzchnia betonowa (trylinka, płyty jumbo):
− Elementy betonowe (trylinka, płyty jumbo) – gr. 12cm
− podsypka cementowo-piaskowa – gr. 3cm
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− warstwa wyrównawcza z tłucznia stabilizowanego mechanicznie – gr. 10cm
− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – gr. 30cm

d) nawierzchnia żwirowa:
− kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm – gr. 15cm
− warstwa wyrównawcza z tłucznia stabilizowana mechanicznie – gr. 10cm
− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – gr. 30cm

e) nawierzchnia pobocza żwirowego:
− odtworzyć z 15cm warstwy kruszywa łamanego

Uwaga!
Płyty jumbo występują na odcinkach (S2.1-S2.13; S41-S43 + 8,0m od studni S41 w kierunku
studni S40). W pozostałych przypadkach dla nawierzchni betonowej przyjmuje się że jest to
nawierzchnia z kostki betonowej.

Wymagania ogólne:
− wszystkie warstwy odtwarzać na całej szerokości wykopu pod kanalizację (ok.1,0m);

w przypadku wystąpienia zawężeń drogi odtworzenie wykonać na całej szerokości – przyjmuje
się że przewężenia drogi występują dla 20% kanalizacji w pasie drogowym dlatego dla tych
przypadków odtworzenie będzie wykonane na całej szerokości jezdni, której średnią szerokość
przyjęto 3,0m

− grunt nad kanalizacją w pasie drogowym należy w całości wymienić na pospółkę i zagęścić
warstwami co 50cm do grupy nośności G1

− w przypadku uszkodzenia krawężników należy je odtworzyć
− przed zamówieniem prefabrykowanych elementów betonowych nawierzchni, należy wykonać

wizję w terenie w celu ustalenia ich typów oraz wymiarów, a następnie zamówić takie same jak
obecnie występujące

5.2. Podło że.

Podłoże pod nawierzchnie z betonowych prefabrykatów należy wykonać z piasku /
mieszanki cementowo-piaskowej zgodnie z dokumentacją projektową.

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej
przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego można
wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie.
Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.

5.3. Podbudowa.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni powinien być
zgodny z dokumentacją projektową. Podbudowę w zależności od przeznaczenia (w niniejszym
zakresie robót jest również wykonanie nawierzchni gruntowych), obciążenia ruchem i warunków
gruntowo-wodnych, może stanowić:
• kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie,
• podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa.

Rodzaj podbudowy musi być zgodny z dokumentacją projektową lub być zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami
określonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.
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5.4. Obramowanie nawierzchni.

Do obramowania nawierzchni betonowych i asfaltowych należy stosować krawężniki
uliczne betonowe według BN-80/6775-03/04 zgodne z dokumentacją projektową lub krawężniki
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.5. Podsypka pod betonowe prefabrykaty.

Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-EN
12620:2008 oraz mieszankę cementowo-piaskową. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna
zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona
i wyprofilowana.

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych prefabrykat ów.

Prefabrykaty układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby
szczeliny między nimi wynosiły od 2 do 3 mm. Prefabrykaty należy układać około 1,5 cm wyżej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zagęszczeniu.

Po ułożeniu betonowych prefabrykatów szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie
zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i
przystąpić do ubijania nawierzchni.

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię.
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do
ruchu.

Po ułożeniu płyt jumbo, otwory w płytach należy wypełnić żwirem.

5.7. Układanie nawierzchni mineralnej i mineralno-a sfaltowej.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną
w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie
z dokumentacją projektową.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury
określonej normą. Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie.

Nawierzchnia mineralna dla jezdni gruntowych powinna być wbudowywana mechanicznie
lub ręcznie z zachowaniem grubości warstwy i z utrzymywaniem niwelety drogi. Zagęszczenie
nawierzchni mineralnej wykonać za pomocą walca drogowego.

Nawierzchnie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami
technicznymi i w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru .

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania ogólne" ST.00.00 pkt 7.

6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić czy materiały posiadają
atest wyrobu według punktu 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.
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6.2. Badania w czasie robót.

 6.2.1. Sprawdzenie podło ża i podbudowy. 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją

projektową i odpowiednimi specyfikacjami technicznymi m.in. poprzez przeprowadzenie badań
modułu odkształceń.

 6.2.2. Sprawdzenie podsypki. 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych

i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz punktem 5.5
niniejszej specyfikacji technicznej.

 6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych prefabrykatów polega na

stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami według punktu
5.6. niniejszej specyfikacji technicznej:

• pomierzenie szerokości spoin,
• sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
• sprawdzenie niwelety pokryw włazów w studzienkach.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

 6.3.1. Nierówno ści podłu żne.
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-

68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,8 cm.
 6.3.2. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową
z tolerancją ± 0,5%.
 6.3.3. Niweleta nawierzchni.

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać ± 1 cm.
 6.3.4. Szeroko ść nawierzchni.
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 5 cm.
 6.3.5. Grubo ść podsypki.
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm.
 6.3.6. Niweleta pokryw włazów w studzienkach.

Dopuszczalne odchylenie pomiędzy rzędną jezdni (chodnika) oraz rzędną pokrywy włazu
do studzienki nie może być większe, niż 1 cm.

6.4. Częstotliwo ść badań i pomiarów.

Ustala się, że zostaną przeprowadzone minimum 2 badania modułu odkształceń na każdej
ulicy, lecz nie rzadziej niż co 1000 m2 odtwarzanej podbudowy.

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni wymienionych w punkcie
6.3. powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w punkcie 6.3. były
przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych
dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam gdzie poleci to Inspektor Nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania ogólne" ST.00.00 pkt 8.

Jednostką obmiarową odbudowy nawierzchni jezdni i chodników jest 1 metr kwadratowy
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(m2). Krawężniki są wliczone w 1 m2 odbudowy nawierzchni jezdni i chodników. Wszystkie
czynności wymienione w pkt. 1.3 oraz pkt. 9 niniejszej SST są zawarte w jednostce obmiarowej 1
m2 odbudowy nawierzchni jezdni i chodników.

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania ogólne" ST.00.00 pkt 9. 

8.1. Ogólne zasady Odbioru Robót.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Inspektora Nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Podstawa płatno ści.

Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania ogólne" ST.00.00 pkt 9. 

SST.07.00 Odbudowa nawierzchni dróg

Cena jednostkowa obejmuje:
• wyprofilowanie i odpowiednie zagęszczenie gruntu
• wykonanie podbudowy i nawierzchni dróg odpowiednio do kategorii ruchu obowiązującej

na danej drodze z wykonaniem spoin pomiędzy istniejącą nawierzchnią a nawierzchnią
nowo budowaną lub frezowaniem nawierzchni poza pasem przeprowadzonych robót
i wykonaniem górnej warstwy nawierzchni na całek szerokości jezdni

• odbudowę krawężników: wykonanie ławy fundamentowej, ustawienie krawężników,
wypełnienie spoin

• odbudowę obrzeży: wykonanie podłoża, ustawienie obrzeży betonowych, wypełnienie spoin
• odbudowa ogrodzeń
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej
• odbudowę uszkodzonych urządzeń odwodnienia (kratki ściekowe, kanały odprowadzające)
• odtworzenie poboczy
• odbudowa lub budowa nowego oznakowania poziomego i pionowego dróg oraz urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego
• odtworzenie warstwy humusu po zakończeniu robót z ewentualnym uzupełnieniem

brakujących ilości oraz obsianie odtworzonej powierzchni trawą.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE.

Część przepisów podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST.00.00 pkt. 11. 

• PN-B-04111:1984  Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego.
• PN-B-06250 Beton zwykły.
• PN-B-06712:1986  Kruszywa mineralne do betonu.
• PN-B-06712:1986/A1:1997  Kruszywa mineralne do betonu. (Zmiana A1).
• PN-B-19701:1997  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena

zgodności.
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• PN-B-19701:1997/Az1:2001  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i
ocena zgodności. (Zmiana Az1).

• PN-B-32250:1988  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
• BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
• BN-77/8931-12 Drogi samochodowe - Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntu.
• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
• PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i

mieszanka.
• PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.ok
• PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek.ok
• PN-B-11115:1998  Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do

nawierzchni drogowych.
• PN-C-04024:1991  Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport.
• PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltów drogowych
• PN-S-04001:1967  Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych

i nawierzchni bitumicznych.
• PN-S-96504:1961  Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych.
• PN-S-96025:2000  Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Instytut Badawczy Dróg i

Mostów, Warszawa, 1997.
• Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje,

instrukcje - zeszyt 54, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, 1997.
• Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje -

zeszył 60, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, 1999.
• WTYMK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP,
Warszawa, 1984.

• Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwale.
Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych
metodą pełzania pod obciążeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, Instytut
Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, 1995.

• Rozporządzenie z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 43 z 1999, poz. 430/
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