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1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót : Sieć wodociągowa z pompownią wody dla wsi Osiecko oraz zbiornika wyrównawczego 
wody w Kadłubie Wolnym gm.  Zębowice.    
Przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane będzie  w ramach  Programu  Strukturalnej Pomocy UE. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Umowy, należy odczytywać       
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres Robót obj ętych ST 
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionych 
Specyfikacjami Technicznymi : 

1 TS 01.00 ROBOTY ZIEMNE 

2 TS 02.00 ROBOTY DROGOWE  

3 TS 03.00 ROBOTY TECHNOLOGICZNE 

4 TS 04.00 ROBOTY ELEKTRYCZNE 

5 TS 05.00 ROBOTY BUDOWLANE 

         W zakresie projektu przewidywana jest budowa : 

L.P. NAZWA Jednostka Ilo ść 
1 Zbiornik wodociągowy żelbet 200 m3 z komorą zasuw kpl. 1 
2 Zagospodarowanie terenu zbiornika wody kpl 1 
3 Rurociągi wodoc.  na terenie zbiornika wody PE Ø 160 mm  mb. 29 
4 Rurociągi kan. odwodn. na terenie zb. wody Ø 160 PVC mm mb 16 
5 Podziemna pompownia wody Q=2l/s,  H=20+38=58 m 

ze studzienką chłonną 
kpl. 1 

6 Zagospodarowanie terenu pompowni wody kpl. 1 
7 Rurociągi wodoc.  na terenie pompowni wody PE Ø 110 mm  mb. 6 
8 Zasil. energet. pompowni wody–kabel YAKXS 4x35 mm2 mb. 75 
9 Sieć wodociągowa dla wsi Osiecko  mb 1966 
      w tym :                                           PE  Ø 75 mm mb 1580 
                                                             PE  Ø 63 mm  mb 289 
                                                             PE  Ø 50 mm  mb 97 

10 Przyłącza wodociągowe na terenie wsi Osiecko  
PE Ø 40÷ 32 mm 

szt./mb 26/1340 

11  Koszt obsługi geodezyjnej inwestycji kpl. 1 
12  Naprawa nawierzchni drogowych kpl. 1 
13  Opłata za zajęcie pasa drogowego i wbud. rurociągu kpl. 1 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania ł Odbioru Robót (WTWOR) 
i postanowieniami Kontraktu. 

Ponadto: 
• wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń 

instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 
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• zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 

• ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub 
wykonania zasypów lub wywieziona na składowisko, 

• wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych, 

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

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

• składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu                  
z ziemi roślinnej z wykopów, pozyskania i koszt utrzymania obciąża wykonawcę, 

• plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie 
wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas 
ziemnych do 50 m 

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

I s = Pd / Pds 

gdzie : 

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 
normalnej próbie Proctora, 
Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane           
w połączeniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione Wykaz 
podstawowych norm przedstawiono w p. 10. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku       
z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi 
innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie 
zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                     
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora  Nadzoru. 

1.5.1. Dokumentacja Projektowa 

1) Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych: 
Rysunki (wg spisu w części VI dokumentacji przetargowej). 

2) Dokumentacja Projektowa - projekt budowlano-wykonawczy będący w posiadaniu      
     Zamawiającego (do wglądu). 

3) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny Umownej. 

Rysunki do opracowania przez Wykonawcę 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje następujące Rysunki oraz uzyska akceptację 
Inspektora  Nadzoru oraz innych odnośnych władz: 

• Rysunki powykonawcze i wszelkie inne projekty – 2 zestawy (1 oryginał możliwy do 
skopiowania + 1 kopie) 
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Wykonawca we własnym zakresie przedłoży następujące propozycje Rysunków oraz uzyska 
akceptację Inspektora  Nadzoru oraz innych odnośnych władz: 

• Projekt organizacji ruchu na czas budowy 

• Projekty organizacji robót 

•  Propozycje robót ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji i wyposażenia 
należącego do odpowiednich użytkowników znajdujących się w strefie oddziaływania 
robót 

Powyższa lista rysunków nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych 
zobowiązań wykonawcy w ramach Umowy. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, 
Wykonawca sporządzi brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania 
Robót na własny koszt w 4-rech egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia. 

1.5.2. Zabezpieczenie Placu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz Robót 
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego 
Robót, a w szczególności:  

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane               
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Plac Budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych.  

(b) Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru                           
do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności                 
od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco.  W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje                 
i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów                  
i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór                
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory              
i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

(c) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem                  
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji Robót.  

(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowną  

1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów           
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i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

2)  Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

2.1) zanieczyszczeniem zbiorków i cieków wodnych pyłami lub 
         substancjami toksycznymi,  

2.2) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

2.3) możliwością powstania pożaru. 

1.5.4. Ochrona przeciwpo żarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

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

1.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

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

1.5.6. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej   

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji                  
i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w 
zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Placu Budowy i powiadomić 
Inspektora  Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót, o fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora  Nadzoru i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
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instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez  Zamawiającego.  
Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej,     
a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta 
Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas 
na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy. 

1.5.7. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów  

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

1.5.8. Bezpiecze ństwo i higiena pracy   

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa          
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie Robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora  
Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora  
Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia.  

1.5.10. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów  

Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego                   
w trakcie prowadzenia robót. 
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 Inspektora  Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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1.5.11. Zezwolenia 

Zezwolenia Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na swój koszt. (Takie zezwolenia 
w tym między innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie się, na użycie 
krótkofalówek, na rozpoczęcie prac i na zakryciu robót zanikających przy przełożeniu urządzeń 
użyteczności publicznej). 
Razem z harmonogramem robót w ciągu 28 dni od podpisania umowy. Wykonawca winien 
przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia         
i zakończenia Robót zgodnie z Harmonogramem. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwi ć 
władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić 
Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić 
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. 

1.5.12. Przebudowa urz ądzeń koliduj ących 

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu                    
z użytkownikami. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy               
i budowy. 

1.5.13. Tablice Informacyjne 

Wykonawca robót jest zobowiązany do ustawienia i utrzymywania przez okres trwania budowy 
tablic informacyjnych na początkowym i końcowym odcinku Umowy. 

1.5.14. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosf erycznych 

Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.  

2. MATERIAŁY  
2.1. Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora  Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki:  

a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy.  

2.2. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora  Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora  Nadzoru. Każdy rodzaj 
Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
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2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót            
i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane 
w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora  Nadzoru o swoim 
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora  Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora  Nadzoru. 

2.5. Pochodzenie materiałów  

Wszystkie zastosowane materiały muszą pochodzić z kraju UE lub kraju objętego Programem  
Strukturalnej Pomocy UE.. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inspektora  
Nadzoru przy dokonywaniu odbioru wykonanych robót. 

3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora  Nadzoru;            
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora  Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 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. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja 
Projektowa lub ST 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. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostanie przez Inspektora  Nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.  

4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora  Nadzoru, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
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Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora  Nadzoru będą 
usunięte z Placu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z mową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora  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 Inspektora  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 Inspektora  Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora  Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,            
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i Robót, rozrzuty Występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora  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. 

5.2. Harmonogram robót 

Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót w oparciu o Klauzulę Warunków Umowy 
powinien uwzględnić następujące czynniki i warunki: 

• przed rozpoczęciem robót należy oczyścić lub zapewnić rowy melioracyjne, 

• dojazdy i wyjazdy z placu Robót muszą być zapewnione przed rozpoczęciem 
jakichkolwiek robót, 

• wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny 
znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze, 

• należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed 
przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i 
ocenę stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę, 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora  
Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie                   
z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora  
Nadzoru. 
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Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

• bhp, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów Robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 
wykonywanych Robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków         
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób             
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo- kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania                    
i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości            
w czasie transportu 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

• sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jako ści Robót. 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 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 ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w ST, 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 
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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 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. 

6.3. 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 wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora  Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora  Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora  Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary  

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

6.5. Raporty z bada ń  

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

6.6. 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 ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
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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 ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń 

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

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy   

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego             
i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia Robót do końca Okresu Odpowiedzialności za Usterki. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, w porządku chronologicznym. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora  Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

• datę przekazania przez Inspektora  Nadzoru Rysunków, 

• uzgodnienie przez Inspektora  Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora  Nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora  Nadzoru, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów Robót, 

• godziny, ilość i rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy, 
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• sprzęt używany i sprzęt niesprawny technicznie, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót  

• opis warunków geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
• szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym 

dostarczonych i użytych dostaw. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Instrukcje Inspektora  Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje                    
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora  Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót. 

(2) Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza, się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.  

(3) Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inspektora  Nadzoru. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz 
wymienionych w pkt. (I)-(3) następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

d) protokoły odbioru Robót, 

 e) protokoły z narad i ustaleń, 

 f) korespondencję na budowie.  

(5) Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora  Nadzoru                               i 
przedstawiane  do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora  Nadzoru o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora  Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora  Nadzoru. 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
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. 

7.3. 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 te 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. 

7.4. Wagi i zasady wa żenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora  Nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

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 wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru. 
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8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
7.6. Procedura Przej ęcia Robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora  Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 

7.7. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia Inspektor Nadzoru winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru. 
Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących 
w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 
Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu  przez Inspektora  Nadzoru. Żaden odbiór przed odbiorem końcowym nie zwalnia 
Wykonawca od zobowiązań określonych Umową. 

7.8. Odbiór cz ęściowy. 

Po zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i 
potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez inspektora nadzoru Wykonawca 
zawiadomi Inwestora o gotowości odbioru. 

Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

a) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót, 

b) protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 

c) dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 

d) dziennik budowy, 

e) protokóły badań i sprawdzeń, 

f) rozliczenie częściowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i 
wartości brutto -ogółem oraz netto /bez podatku VAT/. 

Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących 
przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 
Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc 
od daty rozpoczęcia odbioru. 
Protokół odbioru częściowego sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez Inwestora i 
doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego. 

7.9. Odbiór ko ńcowy 

Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy 
i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Inwestora 
o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

a) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

b) protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 
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c) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 

d) dziennik budowy, 

e) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi 
Normami, 

f) protokóły badań i sprawdzeń, 

g) rozliczenie z materiałów powierzonych przez inwestora, 

h) rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości 
ogółem oraz netto (bez podatku VAT). 

Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących 
przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 
Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić (zakończyć) w ciągu 7 dni roboczych licząc 
od daty rozpoczęcia odbioru. 
Protokół odbioru końcowego sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez Inwestora i 
doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
8.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowej. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

• robociznę bezpośrednią, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

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

• koszty pośrednie, w skład, których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w 
tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia 
oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający 
ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie 
realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, podatki    obliczane zgodnie        z obowiązującymi 
przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.   

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Kosztorysie 
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą 
pozycją kosztorysową 

9. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza  
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną 
powykonawczą inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne niezbędne 
projekty wykonawcze zgodnie z p. 1.4.1 p 3 ST.  
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10. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy  
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy :  

• dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, 
znaki itp.): 

• ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót 

Tabliczki lub nalepki informacyjne   

Jeśli urządzenie będzie wystarczająco duże , to dostawca umieści na dostarczonych urządzeniach, w 
widocznym miejscu, nalepki informacyjne lub niezmywalny napis zawierający następującą 
informację: "Dostawa sfinansowana w ramach programu Sapard". 

Tabliczki znamionowe  

Urządzenia będą posiadały tabliczki znamionowe lub inny trwały opis, niezbędny do 
identyfikacji urządzenia. Wszystkie napisy na urządzeniach lub tabliczkach znamionowych, 
instrukcje, ostrzeżenia itp., niezbędne do identyfikacji urządzeń i ich bezpiecznej obsługi będą 
wykonane w języku polskim. 

11. Koszty zawarcia ubezpiecze ń na Roboty Kontraktowe.  

Koszty zawarcia ubezpieczeń  ponosi Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt.  

 

12. 13. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i 
wszystkich wymaganych Gwarancji  

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca. 

13. Koszty zaj ęcia pasa drogowego  
Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wyliczonego zgodnie z 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1998 r w sprawie przepisów ustawy o drogach 
publicznych lub innego obowiązującego prawa miejscowego właściwego terenowo dla miejsca 
wykonywania Robót, jak również opłaty za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym 
ponosi Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu ważnego pozwolenia na 
zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia Robót w okresie zgodnym z Harmonogramem, jak 
również przedstawieniu dowodu wniesienia opłaty za umieszczenie obcych urządzeń w pasie 
drogowym, do wysokości limitu kwoty ryczałtowej. 

14. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się,  iż Wykonawca jest w 
pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono 
inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi 
Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajów UE lub beneficjantów 
Programu Strukturalnej Pomocy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót : Sieć wodociągowa z pompownią wody dla wsi Osiecko oraz zbiornika wyrównawczego 
wody w Kadłubie Wolnym gm.  Zębowice.    
Przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane będzie  w ramach  Programu  Strukturalnej Pomocy UE. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i 
postanowieniami Kontraktu. 
Ponadto: 

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

• zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 
• ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub 

wykonania zasypów lub wywieziona na składowisko, 
• wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych, 
• odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 

przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 
• składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu                  

z ziemi roślinnej z wykopów, pozyskania i koszt utrzymania obciąża wykonawcę, 
• plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie 

wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych 
do 50 m 

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

I s = Pd / Pds 
Gdzie: 

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                               
z postanowieniami Kontraktu. 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

• grunt z wykopu - do wykonania nasypów.  
Przydatność gruntów z wykopów do wykonania nasypów określi laboratorium Wykonawcy. Grunty 
z wykopu muszą uzyskać akceptację Inspektora  Nadzoru. 

• grunt z  dokopu  kategorii II  
Przydatność materiałów na nasyp należy określić po wykonaniu następujących badań: 
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• wskaźnik różnoziarnistości > 5, 
• wskaźnik piaskowy > 35, 
• wodoprzepuszczalność K > 8 m/dobę. 

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

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie       i 
zaakceptowany przez Inspektora  Nadzoru, sprzęt: 

• koparka samobieżna- 0, 25 - 0,6 m3,   
• spycharka gąsienicowa - 100 - 150 kM, 
• płyta wibracyjna, samobieżna. 
• żuraw samojezdny 5 - 10 Mg, 
• wibromłot do wbijania i wyciągania grodzic, 
• zestaw do odwadniania wgłębnego i powierzchniowego wykopów. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji 
robót, który uzyskał akceptację Inspektora  Nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi  Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora  Nadzoru środki transportu: 

• samochód dostawczy, skrzyniowy 3 - 5 Mg, 
• samochód ciężarowy, samowyładowczy 10 - 20 Mg, 
• samochód ciężarowy, skrzyniowy 10 - 20 Mg. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z 
ustaleniami ST, PZJ 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. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i 
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. 

5.2. Zakres robót przygotowawczych: 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót 
b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem 
c) zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz 

roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk 
d) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 
e) przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód odpadowych i gruntowych 
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f) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 
odprowadzenia ścieków 

g) oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym  
h) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 
i) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych 

5.3. Zakres robót zasadniczych 
a) Roboty ziemne tymczasowe i stałe (usunięcia humusu, wykopy z odwodnieniem           i 

umocnieniami, zasypy, podsypki)  związane z budową sieci wodociągowej 

5.4. Warunki techniczne wykonania robót 
5.4.1. Prace geodezyjne 
Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między innymi: 

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

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

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

d) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych nachyleń skarp, spadków, 
osiadania itp., 

e) wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów 
zakończonych 

Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządza powykonawczą Dokumentację 
Geodezyjną obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne                  
z podaniem stosownych dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji 
geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym należy przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej prowadzonego przez właściwe urzędy. 

5.4.2. Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie pr zed dopływem wód 

Z przeprowadzonych badań  podłoża gruntowego wynika, że na trasie Kadłub Wolny-Łąki ÷Osiecko  
pod nadkładem gleby oraz lokalnie gruntu nasypowego do głęb. 3,0 m p.p.t. zalegają głównie piaski 
średnioziarniste.  Lokalnie w podłożu występują przewarstwienia warstw piasku zaglinionego, namułu 
organicznego z piaskiem zaglinionym lub piasku średnioziarnistego z zaglinionym namułem. 
Występowanie wody gruntowej w badanym podłożu stwierdzono na głębokości 0,5 ÷0,7 m p.p.t.  
Uwzględniając istniejące warunki gruntowo-wodne  odwodnienie wykopów projektuje się za 
pomocą igłofiltrów φ 50 mm o rozstawie igieł 1,0 m. 
W miejscu lokalizacji zbiornika wyrównawczego wody  występują następujące warstwy gruntów :   

 0,00 - 0,30 m   gleba 
 0,30 – 1,00 m  piasek średnioziarnisty ciemno-szaro-żółty 
 1,00 – 3,0 m   glina pylasto-piaszczysta szaro-żółta 

Do głębokości 3,0 m p.p.t wody gruntowej nie nawiercono. 
Wszystkie obmiary dla systemu odwodnienia powinny być zawarte w cenach jednostkowych. 

5.4.3. Wykopy 
Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej 
Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodą 
stanowi wstępną fazę robót należy go wykonać do głębokości około 50 cm mniejszej niż                         
w projekcie. Dokończenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na sucho przy 
obniżonym zwierciadle wody gruntowej. 



CZĘŚĆ 3 - Specyfikacje Techniczne - TS. 01.00 -Roboty ziemne                                               -  23 - 

Projekt: Sieć wodociągowa z pompownią wody dla wsi Osiecko. Zbiornik wody Vu=200 m3 w Kadłubie Wolnym       

 

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości               0, 
3-0, 6 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet 
ręcznie i pod nadzorem geologiczno-Inspektorskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie 
(pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed 
przystąpieniem do robót fundamentowych. 
W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie 
wykopu  należy zagęścić. 
Wszystkie obmiary dla obniżenia poziomu wody powinny być zawarte w cenach jednostkowych. 
 
Umocnienie wykopów 

• Roboty należy realizować z wytycznymi WTWO-H-4 (Zarządzanie nr 42 Prezesa CUGW                 
z 19. 12. 1966r. ), 

 
Wszystkie obmiary dla umocnienia wykopów powinny być zawarte w cenach jednostkowych.  
 
Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 
 
W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych 
(kurzawka, źródło) należy: 

a) wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to 
konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu 
przed dostępem ludzi, 

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

c) zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki 
zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

 
Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów 
 
Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych  nie powinno być większe od 
l cm. 
Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż o 10%. 
Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż l0 cm. Szerokość i głębokość 
rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5 cm. Spadek dna rowów powinien 
być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0, 05 %. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w 
wykopie powinien wynosić Is = 1, 005.  

5.4.4. Zdjęcie warstwy humusu 
Warstwę humusu przeznaczoną do zdjęcia określa Dokumentacja Projektowa. Zdjęcie warstwy humusu 
wykonać należy mechanicznie. Humus przeznaczony do zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład. 
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową, w zakresie: 

• powierzchni zdjęcia humusu, 
• grubości zdjętej warstwy humusu, 
• prawidłowości spryzmowania humusu. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót: 

• ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST “Wymagania ogólne" 

• wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń 
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• wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy 

• wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne: 
• badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN)                           a 
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych                             i 
reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki 
badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi  Nadzoru w trybie określonym w PZJ do akceptacji, 

• wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi  Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ 

• badania kontrolne obejmują cały proces budowy 

6.3. Badania jako ści robót w czasie budowy  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie                                            
z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. 
Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 

a) oś obiektu należy sprawdzić we wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach              w 
poziomie oraz co najmniej, co 200 m na prostych, 

b) robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego 
odcinka, 

c) wyznaczenie wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą,  co najmniej w 5 
miejscach oraz w miejscach budzących wątpliwości. 

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia 
odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych          
w ST lub odpowiednich normach. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST “Wymagania ogólne". 
Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w jednostkach miary podanych w punkcie 1. 3. niniejszej ST. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych                         
w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora  
Nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Zasady szczegółowe: 

• objętości kosztorysowe robót ziemnych kubaturowych oblicza się na podstawie określonych w 
projekcie wymiarów (przekroje poprzeczne, profile podłużne wykopów )  w m gruntu 
rodzimego lub zagęszczonego, 

• objętości kosztorysowe wykopów tymczasowych należy obliczać w oparciu o wymiary, które 
ustala się zgodnie z niżej podanymi zasadami: 
a) pochylenie skarp wykopów przyjmować należy w zależności od kategorii gruntu i tak dla gruntu 

kategorii I - II - l : l, a dla gruntu kategorii III - IV - l : 0, 6, 
b) wymiary dna wykopów o skarpach pochyłych należy przyjmować jako równe wymiarom  rzutu  

rurociągu powiększonym  o  0, 20  m z każdej strony rurociągu. 
c) wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych (umocnionych) należy 

przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentów lub instalacji powiększonym o 0, 60 m                      
w kierunku ścian wykopu. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST “Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi  Nadzoru do 
oceny   i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Zasady szczegółowe: 
Proces odbioru powinien obejmować: 

a) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań 
laboratoryjnych, 

b) sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 
c) sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów 

wymiarowych i technicznych, 
d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotycz ące płatno ści  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST “Wymagania ogólne" 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 
obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i 
badań. 
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1. 3. niniejszej ST. 

9.2. Cena wykonania robót 
Cena wykonania robót obejmuje: 

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i 
obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej) 

b) prace geotechniczne wraz z dokumentacją powykonawczą oraz projektem odwodnienia terenu 
robót 

c) badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji 
d) zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności                 

i uzbrojenia terenu, 
e) usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów, 
f) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 
g) zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód 
h) przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót wraz z instalacjami 

odwadniającymi, 
i) przygotowanie podłoża gruntowego pod roboty 
j) oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym (drogi kołowe, szynowe, wodne) wraz z 

projektem organizacji ruchu, odtworzenia i opłaty za zajęcie pasa drogowego, 
k) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie 
l) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów oraz ich czasowe 

odwodnieniem 
m)  wywóz z terenu budowy urobku ziemnego na składowisko 
n) dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu  budowy 
o) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań                            

i sprawdzeń robót 
p) wykonanie robót zasadniczych i wykończeniowych 
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q)  wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy  
r) uporządkowanie placu budowy po robotach 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
• PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
• PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
• PN-EN-298-l: 1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenażowej                 

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

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

hydrotechnicznych) wydanie MOŚZNiL z 1994r. 
Normy nieobowiązujące:  

• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
• BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów Programu 
Strukturalnej Pomocy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
TS 02.00 

ROBOTY DROGOWE  
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót : Sieć wodociągowa z pompownią wody dla wsi Osiecko oraz zbiornika wyrównawczego wody w 
Kadłubie Wolnym gm.  Zębowice.   Otworzenie nawierzchni drogowych po ułożeniu sieci wodociągowej.  
Przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane będzie  w ramach  Programu  Strukturalnej Pomocy UE. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Umowach, należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR)              
i postanowieniami Umowy. Ponadto 

• profilowanie podłoża - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych i nadanie 
płaszczyźnie (koryto drogowe) odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych, 

• chudy beton - mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymałości na ściskanie                   
6 - 9 MPa, po 28 dniach wiązania, 

• kruszywo bazaltowe - tłuczeń - mieszanka kruszywa mineralnego oznaczona jako         
“niesort 0/63", 

• podbudowa - podstawowa, nośna warstwa nawierzchni, która przejmuje i przekazuje obciążenia 
na podłoże gruntowe, 

• składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania materiałów i gruzu                     
z rozbiórek, pozyskanie i koszt utrzymania obciąża Wykonawcę. 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 
Umowy. 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

• tłuczeń - kruszywo w postaci mieszanki oznaczonej jako “niesort 0/63", spełniającej wymagania 
PN-B-11112:1996, 

• cement - cement portlandzki klasy 32,5, spełniający wymagania PN-B-19701:1997, 
• woda - woda technologiczna stosowana do wykonania betonów i stabilizacji gruntu, spełniająca 

wymagania PN-B-32250, 
• piasek i żwir - kruszywa mineralne określone w PN-B-11111:1996 i spełniające następujące 

wymagania: 
a) zawartość frakcji 0 > 2 mm - ponad 30 % 
b) zawartość frakcji 0 < 0,075 mm - poniżej 15 % 
c) zawartość części organicznych - poniżej l % 
d) wskaźnik piaskowy od 20 - 50 (WP) 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy                 i 
poleceniami Inspektora  Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania                                    
w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi  Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie  z założeniami PZJ. 
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3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie 
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 

• równiarka samobieżna, 
• spycharka gąsienicowa 100 - 150 kM, 
• koparka samobieżna 0,25 - 0,6 m3, 
• płyta wibracyjna, lekka, 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji 
robót, który uzyskał akceptację Inspektora  Nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi  Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora  Nadzoru środki transportu: 

• samochód skrzyniowy, ciężarowy 5 - 10 Mg, 
• samochód samowyładowczy, ciężarowy 5 - 20 Mg, 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami ST, PZJ 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. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i 
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. 

5.2. Zakres robót przygotowawczych: 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 
b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem 
c) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych 
d) oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym  
e) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 
f) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych 
g) makroniwelacja terenu robót 

5.3. Zakres robót zasadniczych 
 
Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowych przy budowie sieci wodociągowej. 

5.4. Warunki techniczne wykonania robót  
5.4.1. Roboty rozbiórkowe 
Rozpoczęcie robót rozbiórkowych jest uwarunkowane wykorzystaniem wymaganych dokumentów 
organizacji ruchu drogowego na czas robót. Niezbędne oznakowanie należy zabudować w pasie 
drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowiązującymi przepisami ruchu 
drogowego. 
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Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem mechanicznym 
z zachowaniem ostrożności. 
Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót 
rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć. 
Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na wskazane składowisko 
odpadów. 
Roboty należy wykonywać w sposób gwarantujący największy odzysk materiałów kwalifikujących się                     
do ponownego wbudowania. 
Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio                        
je zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki). 

5.4.2. Profilowanie i zag ęszczenia podło ża gruntowego 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża po 
zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykazaniem elementów uzbrojenia terenu i bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.  
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 
samochodowy. Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich 
odpadów oraz błota i rozluźnionego nadmiernie gruntu. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące 
rzędne terenu umożliwiają uzyskanie zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu 
przed profilowaniem były, o co najmniej 5 cm wyższe niż  projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, 
to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 
3 d o 4  przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inspektora  Nadzoru. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowanie. 
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę                     
w sposób zaakceptowany przez Inspektora  Nadzoru. 
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z 
PN 88/B- 04481 (metoda I lub II). 
Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinien różnić się od wilgotności optymalnej                o 
więcej niż ± 20 %. 
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 
 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is 
Ruch ciężki i bardzo ciężki Ruch mniejszy 

Górna warstwa o grubości 20 
cm 

1.03 1.00 

Na głębokości od 20 do 50 
cm od powierzchni robót 

ziemnych lub terenu 

1.00 0.97 

 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa w 
robotach, to Wykonawca winien zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem. 

5.4.3. Podsypka piaskowa ( żwirowa) 
Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsączającej pod nawierzchnie należy stosować 
piasek średnio lub gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996. Użyty piasek nie może zawierać gliny w 
ilościach ponad 5 %. Pozostałe warunki wykonania robót jak w pozycji 5.4.2. 
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5.4.4. Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
Tłuczeń (“niesort" 0/63") przeznaczony na nawierzchnie tłuczniową powinien odpowiadać 
wymaganiom PN.-3-11112:1996. Źródło pozyskania (zakupu) materiałów na wykonanie nawierzchni 
tłuczniowej powinno być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Dowóz tłucznia na miejsce 
wbudowania odbędzie się transportem samowyładowczym. 
Rozścielenie tłucznia w warstwie nawierzchni odbędzie się mechanicznie, przy użyciu równiarki lub 
układarki kruszywa. Nawierzchnia powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie cząstek 
podłoża do warstw wyżej leżących. Nawierzchnie tłuczniowe o grubości 23 cm wykonywane będą w dwóch 
warstwach - dolna warstwa 15 cm, górna - 8 cm, zgodnie z wymaganiami PN-84/S-96023. Nawierzchnie 
tłuczniowe gr. 10 cm wykonywane będą w jednej warstwie  zgodnie z  PN-84/S-96023. 
Zagęszczenie wykonane będzie walcem stalowym, gładkim, wibracyjnym, dwuwałowym. 
Wałowanie należy wykonywać z polewaniem wodą  
Wymagania odnośnie wałowania: 

• zagęszczenie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca,                
w zależności od szerokości zagęszczonego pasa roboczego i grubości wałowanej warstwy, 

• zagęszczenie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi, 
• najeżdżać wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed 

walcem, 
• manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym, 
• prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna, w granicach 2 - 4  km/h na początku                        

i 4 - 6 km/h w dalszej fazie wałowania, 
• wałowanie na odcinku łuku poziomego o jednostronnej przechyłce poprzecznej, należy rozpocząć 

od dolnej krawędzi ku górze, 
• walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale 33-35 Hz. 

Nawierzchnia z tłucznia, po zwałowaniu, powinna osiągnąć wymaganą nośność w zależności od kategorii 
ruchu. 

 
Kategoria ruchu 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o średnicy 
30 cm (Mpa) 

Pierwotny Wtórny 
Ruch średni 100 170 
Ruch ciężki i bardzo ciężki 100 200 
 
Zagęszczenie nawierzchni tłuczniowej rozścielanej ręcznie nastąpi przy użyciu płyty wibracyjnej. 
Szerokość wykonanej nawierzchni z tłucznia powinna być zgodna z projektem. 
Tolerancja szerokości nawierzchni z tłucznia na łukach i prostych w stosunku do podanej w projekcie, nie 
powinna przekraczać ± 5 cm. 
Rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie powinny różnić się od projektowanych o więcej niż 2 cm. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót: 

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST “Wymagania ogólne" 

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów 
c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy 
d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
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6.2. Kontrole i badania laboratoryjne: 
a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi  Nadzoru w trybie określonym 
w PZJ do akceptacji. 

b) wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi  Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ 

c) badania kontrolne obejmują cały proces budowy 

6.3. Badania jako ści robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych                             dla 
materiałów i systemów technologicznych. 

6.3.1. Profilowanie i zag ęszczanie podło ża 
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne, w zakresie               
i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości: Zagęszczenie podłoża (Is) należy 
sprawdzać, co najmniej 2 razy na dziennej działce roboczej i co najmniej l raz na 600 m2 
Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą, co 20 m w kierunku 
podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą, nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4 - metrowej łaty i poziomicy.  

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST “Wymagania ogólne". 7.2.Roboty objęte 
niniejszą ST obmierza się w jednostkach miary podanych w punkcie 1.3.niniejszej ST. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów 
z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inspektora  Nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST “Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót                        
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi  
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST “Wymagania ogólne". 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem 
robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Zgodnie z postanowieniami Umowy należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i 
obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej) 
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b) prace geotechniczne wraz z dokumentacją powykonawczą 
c) badania laboratoryjne materiałów i gruntów   
d) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 
e) przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót 
f) oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym zgodnie z projektem organizacji 

ruchu, odtworzenia i opłaty za zajęcie pasa drogowego,  
g) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie  
h) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych 
i) dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy  
j) wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów, sondowań                     

i sprawdzeń robót 
k) wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych;  
l) wykonanie dokumentacji powykonawczej robót  
m) uporządkowanie placu budowy po robotach 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

• PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw łamanych stosowane              

w budownictwie drogowym 

• 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. 

• PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek. 

• PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania                 

i badania. 

• PN-S-02205:1996 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

• PN-84/S-96023Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 

• PN-S-02204:1997  Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów  

• PN-74/B-04452   Grunty budowlane. Badania polowe. 

• PN-91/B-06716  Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 

 
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów Programu 
Strukturalnej Pomocy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST  

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót : Sieć wodociągowa z pompownią wody dla wsi Osiecko oraz zbiornika wyrównawczego 
wody w Kadłubie Wolnym gm.  Zębowice.    
Przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane będzie  w ramach  Programu  Strukturalnej Pomocy UE. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część Dokumentów przetargowych i Umowy przy zlecaniu                      
i  realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót 
technologicznych  i obejmują: 

L.P. NAZWA Jednostka Ilo ść 
1 Zbiornik wodociągowy żelbet 200 m3 z komorą zasuw 

i rurociągami technologicznymi 
kpl. 1 

2 Zagospodarowanie terenu zbiornika wody kpl 1 
3 Rurociągi wodoc.  na terenie zbiornika wody PE Ø 160 mm  mb. 29 
4 Rurociągi kan. odwodn. na terenie zb. wody Ø 160 PVC mm mb 16 
5 Podziemna pompownia wody Q=2l/s,  H=20+38=58 m 

ze studzienką chłonną  
kpl. 1 

6 Zagospodarowanie terenu pompowni wody kpl. 1 
7 Rurociągi wodoc.  na terenie pompowni wody PE Ø 110 mm  mb. 6 
9 Sieć wodociągowa dla wsi Osiecko  mb 1966 
      w tym :                                           PE  Ø 75 mm mb 1580 
                                                             PE  Ø 63 mm  mb 289 
                                                             PE  Ø 50 mm  mb 97 

10 Przyłącza wodociągowe na terenie wsi Osiecko  
PE Ø 50÷ 32 mm 

szt./mb 26/1340 

   

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi  
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Umowy. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Umowy. 

 

2. MATERIAŁY  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są : 

• zestaw hydroforowy o parametrach Q = 2 l/s,  H = 20+38 = 58 m 

• studzienka chłonna i rewizyjna z kręgów bet. Ø 1000 mm 

• studzienka zasuw bet. Ø  1500 mm wyposażona w 2 zasuwy  Ø 150 mm i zawór zwrotny Ø 150 mm  

• zawór pływakowy kątowy Ø 80 mm 

• rury wodociągowe PE100 Ø 32-160 mm PN 10, 

• rury kanalizacyjne PVC Ø 160 mm 
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• kształtki żel,  PE,  PVC.  

• zasuwy sieciowe z obudową i skrzynką uliczną , 

• nawiertki,  zawory  ∅ 32/25 mm i ∅ 40/32  mm na przyłączach wodociągowych 

• wodomierze  domowe w poszczególnych budynkach 

• zawory odcinające kulowe i antyskażeniowe przy wodomierzach 

2.1 Dokumentacja 
Materiały winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z aprobatą i atest 
higieniczny. 

Kręgi betonowe i płyty nadstudzienne żelbetowe powinny posiadać deklarację zgodności z normą                   
i certyfikat na znak bezpieczeństwa „B". 

2.2 Składowanie 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 

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

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

• rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, pokrywających 
co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości składowania 2 m. 

• rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o 
większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy 
układania rur na środkach transportowych. 

• szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (koparki, 
wkładki itp.). 

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

• nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

• niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 

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

• transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż l metr. Natomiast rury w kręgach 
powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

• kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane ,w sposób uporządkowany, 

• z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w 
związku, z czym należy chronić je przed: 

• długotrwałą ekspozycją słoneczną, 

• nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
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Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i 
próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

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

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie      i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 

 
• Urządzenie do wykonywania przewiertów sterowanych 
• żuraw samojezdny 5 - 10 Mg, 
• kompresor  
• zestawy do wykonywania zgrzewów doczołowych i elektrooporowych, 
 

Wykonawca jest  zobowiązany  do  używania jedynie  takiego   sprzętu,  który  nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji 
robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki transportu: 

• Samochody samowyładowczy do 5 T 
• Samochody samowyładowczy 6-12 T 

4.1 Rury 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż 
środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 
uniemożliwiający uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować po 
pochyłych legarach. Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. Betonowe elementy 
prefabrykowane winny być przewożone w pozycji poziomej i należy je zabezpieczyć przed przesuwaniem i 
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w 
publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z 
ustaleniami ST, PZJ 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. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1 Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN          i 
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. 

5.2 Zakres robót przygotowawczych  
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 
b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem 
c) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych 
d) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków 
e) oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe) 
f) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 
g) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych 

5.3 Zakres robót zasadniczych – pompownia wody. 
5.3.1 Ogólne opis pompowni  

Pompownię wody dla wsi Osiecko zaprojektowano w wersji prefabrykowanej umieszczonej w 
podziemnej komorze z polimerobetonu o średnicy  φ 2000 mm.  
W dnie komory pompowni przewidziano wykonanie studzienki wgłębnej  w której umieszczona 
będzie pompka do odwodnień z wyłącznikiem pływakowym o parametrach Q = 0,7 l/s, H = 5,0 m. 
Zamontowana pompka przetłaczać będzie dopływającą wodę z zamontowanego osuszacza powietrza do 
zlokalizowanej w pobliżu  studzienki chłonnej wykonanej z kręgu betonowego φ 1000 mm.  
    a) Dobór zestawu pompowego 

- potrzebny wydatek pomp:  
        Qgos =  3.6 m3/h =  60 l/min = 1.0 l/s  
        Qpł.  = 7,2 m3/h = 720 l/min = 2.0 l/s (płukanie sieci wodociągowej) 

- Manometryczna wysokość podnoszenia przy min. ciśnieniu napływu Pmin = 20 m.sł. w.  
       Hm = 38,0 m.sł.w.  (dla rozbiorów gospodarczych wg. obliczeń sieci)  

Dla powyższych danych dobrano zestaw hydroforowy składający się z 3 pomp wirowych o 
mocy 0,75 kW każda. Pompy włączane będą do pracy  przemiennie.  
Zestaw wyposażony będzie w sterownik mikroprocesorowy umożliwiający nastawienie stałego 
ciśnienia wyjściowego pompowni rzędu 58,0 m sł. oraz w przetwornicę częstotliwości 
umożliwiającą regulację ciągłą poprzez zmianę prędkości obrotowej jednej z pomp. 

      b) Montaż komory pompowni 
W podłożu pod warstwą gleby gr. 0,3 m do głębokości 2,6 m p.p.t. zalegają piaski średnioziarniste a 
poniżej piaski średnioziarniste z przewarstwieniami piasku zaglinionego. Woda gruntowa 
występuje na głębokości ok. 0,5 m p.p.t.. Dla tych warunków do głębokości 0,5 m przewiduje się 
wykop otwarty a poniżej umocniony stalowymi ściankami szczelnymi. Po wykonaniu ścianek 
szczelnych należy ze środka wybrać grunt  i obniżyć za pomocą igłofiltrów poziom wody gruntowej 
do poziomu posadowienia pompowni. Następnie wykonać podłoże z chudego betonu i po 
osiągnięciu wymaganej wytrzymałości ustawić na nim w pionie komorę pompowni. 

      c) Rurociągi i armatura 

        Przewody wodociągowe w komorze pompowni zaprojektowano z rur PE. Uzbrojenie 
przewodów technologicznych w pompowni stanowić będą przepustnice zaporowe i łączniki 
amortyzacyjne. Przy  połączeniach kołnierzowych stosować śruby ze stali nierdzewnej. Po 
zakończeniu robót montażowych wszystkie przewody technologiczne należy poddać próbie 
ciśnieniowej na szczelność. Próbę przeprowadzić na ciśnienie 1,0 MPa w ciągu 30 min. W komorze 
pompowni w celu wyeliminowania wykraplania się wody na rurociągach i armaturze przewidziano 
zamontować osuszacz powietrza o wyd.do125 m3/h.  
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5.3.2 Zagospodarowanie terenu pompowni  
Dla projektowanej podziemnej pompowni strefowej wody w Kadłubie Wolnym- Łąki przewidziano 
wydzielenie  części działki gminnej nr 945/1 o powierzchni ca 0,7 ara. Teren ten figuruje jako łąka i 
od dłuższego czasu nie jest użytkowany, z uwagi na niską klasę (teren podmokły). 
Przed przystąpieniem do wykonywania pompowni wody należy z całego terenu zdjąć warstwę 
humusu gr. ok. 30 cm. Po wykonaniu pompowni wody, rurociągów technologicznych , studzienki 
chłonnej, chodnika i  ogrodzenia całość terenu należy wyprofilować do rzędnej 239,90 m. 
     Chodnik 
Chodnik na terenie pompowni  szer. 1,0 m wykonać z kostki betonowej typu „Polbruk” umożliwiającego 
dojście do komory  pompowni.  
W celu wykonania chodnika  należy : 
  - ustawić obrzeża trawnikowe 8 x 30 cm na ławie z chudego betonu gr. 5 cm 
  - ułożyć podsypkę z piasku gr. 24 cm z dokładnym ubiciem, 
  - ułożyć podbudowę z miału kamiennego gr. 5 cm na której ułożyć chodnik z kostki betonowej 
   „Polbruk” koloru szarego gr. 6 cm. 
      Ogrodzenie 
Teren proj. pompowni wody projektuje się ogrodzić za pomocą paneli wys. 1530 mm, zgrzewanych 
punktowo i zabezpieczonych antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe. Słupki o wym. 60 x 40 x 2,0 mm i 
wys. 2000 mm osadzone będą w cokole betonowym co 2,5 m.  Cokół ogrodzenia wykonać z betonu B-20 o 
wym. 20 × 60 cm.  Furtkę wykonać z kątowników i płaskowników stalowych zabezpieczonych 
antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe.  Przy ogrodzeniu od strony furtki ustawić tablicę informacyjną.  
  Ukształtowanie terenu, zieleń 
Po zrealizowaniu wszystkich obiektów rozplantować zgromadzony uprzednio humus gr. ok. 30 cm 
do rzędnej 241,20 m (podwyższenie terenu o ok. 0,20 m)  i obsiać teren pompowni trawą. 

5.4 Zakres robót zasadniczych – sieci wodoci ągowe. 
5.4.1 Ogólne warunki układania (monta żu) przewodów  
Montaż przewodów z PVC i PE w temperaturze otoczenia niższej od 0°C nie jest możliwy. . 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń 
oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć         w 
postaci zaślepek, korków itp. 

5.4.2 Układanie przewodu na dnie wykopu  
Rury można opuszczać do wykopu  ręcznie. Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym 
podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do 
stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach.. Należy przy tym zwrócić 
uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle 
przylegać do podłoża na całej swej długości w co najmniej 1/2 jego obwodu. 
Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, 
takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w 
dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,1 m. 
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur leżących, należy zwrócić 
uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia załamania, który dla rur PEHD 
może wynosić 50 x D (D - średnica zewnętrzna). Przy czym dopuszczalna wartość wygięcia rur zależy 
między innymi od temperatury, jedna z firm podaje następujące wartości ugięć: 

• 20 x D (przy temp. + 20°C), 
• 35 x D (przy temp. + 10°C), 
• 50 x D (przy temp. 0°C). 

Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywać się na 
przygotowanym podłożu. 
Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać na poboczu 
wykopu lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do łączenia. 
Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu. 
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5.4.3 Głębokość ułożenia, umieszczenie wzgl ędem uzbrojenia podziemnego  

Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 

• zamarzanie w nich ścieków lub wody w okresie zimowym, 

• uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 

• niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.).  

Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków 
zabezpieczających ustala ogólna norma. Wg tej normy głębokość ułożenia przewodów powinna być 
taka, aby przykrycie h mierzone id wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż umowna głębokość 
przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem zalecane wartości przykrycia przewodu powinny być takie jak w 
tablicy poniżej. 
W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia 
przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą żużla uzupełniającego żądaną 
głębokość przykrycia (warstwa żużla nie może mieć bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa 
sztucznego). 

Wartości przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zależności od głębokości przemarzania gruntu. 

Głębokość przemarzania gruntu hz (m) Głębokość przemarzania  przewodu hu (m) 

0.8 1.0 

1.0 1.2 

1.2 1.3. 

1.4 1.5 

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

5.4.4 Metody ł ączenia rur i kształtek PE  

Należy stosować generalną zasadę, że przy zgrzewaniu rur i kształtek PE obowiązują procedury 
podane przez ich producentów. 

5.4.5 Zgrzewanie czołowe  

Zgrzewanie czołowe polifuzyjne należy przeprowadzić dla rur i kształtek o średnicach większych lub 
równych od 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być podane przez 
producenta rur w instrukcji montażu. 
Dla uzyskania poprawnie wykonanego złącza, należy oprócz przestrzegania ww. zasad zwrócić uwagę 
na: 

• prostopadłe do osi obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie ze strzępów obrzynek, 

• zgrzewanie rury o tej samej średnicy i tych samych grubościach ścianek, 

• dokładne wyrównanie końcówek łączonych rur tuż przed zgrzewaniem, 

• temperaturę w czasie zgrzewania końców rur - w granicach 210 -220°C (PE), 

• bezwzględne przestrzeganie czystości łączonych powierzchni (czół) rur, (niedopuszczalne jest np. 
dotknięcie palcem), 

• współosiowość (owalizację należy usunąć stosując nakładki mocujące w zgrzewarce), utrzymanie w 
czystości płyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczeń tylko za pomocą drewnianego 
skrobaka i papieru zwilżonego alkoholem, 

• czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury był możliwie krótki ze względu 
na dużą wrażliwość na utlenienie (PE), siłę docisku w czasie dogrzewania, aby była bliska zeru, 
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• siłę docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu, aby była utrzymywana na stałym 
poziomie, a w szczególności w temperaturze powyżej 100 °C kiedy zachodzi krystalizacja 
materiału, w związku z tym, chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób naturalny bez 
przyśpieszania, 

Inne parametry zgrzewania takie jak: 
• siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni, 
• czas rozgrzewania, 
• czas dogrzewania, 
• czas zgrzewania i chłodzenia, 

powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta. 

Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy skontrolować 
miejsce zgrzewania.  Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szerokości i grubości) i 
oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń 
podanych przez danego producenta. 

5.4.6 Zgrzewanie przy pomocy zł ącz elektrooporowych  

Odbywa się ono przy użyciu kształtek z wtopionym drutem elektrooporowym. W złącza wsuwa się 
przycięte prostopadle i oczyszczone końcówki rur z PE, a następnie przepuszcza "się przez drut oporowy, 
prąd w określonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcją producenta złącz. Operacja 
elektrozgrzewania powinna być przeprowadzona przy unieruchomionych końcówkach rur. 
Każde złącze elektrooporowe ma „swoje" parametry zgrzewania. Są one zapisane bądź na złączu w 
postaci nadruku, bądź w postaci kodu kreskowego, bądź na karcie magnetycznej, bądź zakodowane w 
relacji: drut elektrooporowy w złączu - elektrozgrzewarka. 

Niektóre złącza elektrooporowe posiadają wskaźniki przebiegu zgrzewania w postaci wypływek 
(wysuwające się pręciki PE po zakończeniu procesu zgrzewania). 
Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich można dokonywać zgrzewania określają producenci 
złącz elektrooporowych. Ogólnie można przyjąć, że zgrzewanie to jest dopuszczalne w zakresie temperatur 
otoczenia od -5°C do +45°C. 

5.4.7 Połączenia mechaniczne  

Stosowane są głównie przy połączeniach PE/stal, gdy łączy się istniejącą sieć stalową z PE. Stosowane mogą 
być również przy połączeniach rur PE z armaturą stalową. Należy stosować połączenia kołnierzowe 
uszczelniając je płaskimi uszczelkami z kauczuku butylowego lub kauczuku polichloroprenowego. 

5.4.8  Sieć wodoci ągowa   

Projektowana sieć wodociągowa zasilana będzie w wodę ze stacji wodociągowej w Kniei.  
Z uwagi na to, że wieś Osiecko ma charakter kolonijny o niewielkiej ilości domów projektowana 
sieć wodociągowa dostarczać będzie wodę tylko do celów bytowo-gospodarczych. 
Trasy proj. sieci wodociągowej przebiegają głównie po terenach prywatnych (grunty orne, ogrody) oraz 
w pasach dróg gminnych o nawierzchniach żwirowo-tłuczniowych.  
Sieć tranzytowo-rozdzielczą  zaprojektowano z rur PE100, SDR 17, PN 10  φ 63 ÷75 mm  
łączonych za pomocą  kształtek elektrooporowych z PE100, PN1,0 MPa (trójniki, mufy, kolana) lub za 
pomocą zgrzewów doczołowych przy wykonywaniu przewiertów sterowanych. Głębokość ułożenia 
projektowanych rurociągów  licząc od ich spodu do wierzchu terenu nie powinna być mniejsza niż 
1.5 m. Na  odcinkach  gdzie występować będą grunty z przewarstwieniami zaglinionego namułu 
rurociągi należy układać na podsypce piaskowej grubości 10 cm. Uzbrojenie sieci stanowić będą 
zasuwy i jeden hydrant podziemny φ 50 mm do płukania sieci wodociągowej.  Przewiduje się 
montaż zasuw z króćcami PE do zgrzewania z rurami PE.  Połączenia kołnierzowe przy hydrancie 
należy  zaizolować taśmą Denso i masą asfaltową. Do połączeń kołnierzowych używać śrub 
nierdzewnych. Zasuwy  powinny posiadać obudowy  osłonięte skrzynkami ulicznymi.   
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Skrzynki uliczne do zasuw i hydrant należy obrukować w promieniu 0,5 m  kamieniem na podsypce 
piaskowej lub umocnić prefabrykatami  żelbetowymi. Uzbrojenie sieci należy oznaczyć za pomocą 
tabliczek orientacyjnych wykonanych zgodnie z normą PN-86/B-09700. Tabliczki te należy 
umieścić na budynkach lub słupkach.   

5.4.9  Przyłącza wodoci ągowe.   

Połączenia przyłączy z siecią rozdzielczą PE φ 75 i 63 mm projektuje się za pomocą obejm z 
zaworami odcinającymi do rur PE φ 32 mm lub za pomocą obejm i zasuw do przyłączy 
zamontowanych na rurze PE φ 32 mm (przyłączu). Rozgałęzienia na rurociągach PE φ 50 i 40 mm 
wykonać za pomocą złączek zaciskowych POLYRAC  (trójniki, kolana, złączki) z zamontowaniem w 
oznaczonych miejscach zasuw do przyłączy. Zawory odcinające obejm i zasuw do przyłączy należy 
zaopatrzyć w trzpienie wraz z obudową i skrzynką uliczną w celu ręcznego ich zamykania i 
otwierania. Projektowane przyłącza połączone będą z instalacją domową wewnątrz budynku. W 
miejscu połączenia zamontowany będzie wodomierz z dwoma zaworami odcinającymi kulowymi i 
zawór antyskażeniowy. 
W gospodarstwach posiadających własne urządzenia hydroforowe przyłącza należy połączyć z 
istniejącą instalacją za hydroforem, z jednoczesnym odcięciem tej instalacji. Przewody  przyłączy 
zaprojektowano z rur PE. Głębokość ich ułożenia nie powinna być mniejsza niż 1,4 m.  

5.4.10  Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe  
            Skrzyżowania z drogami 

Przejścia pod drogą powiatową  przewiduje się wykonać metodą przewiertu sterowanego.  Przejścia 
pod pozostałymi drogami projektuje się metodą przekopu połówkami jezdni. Wszystkie 
nawierzchnie drogowe które zostały uszkodzone w trakcie układania nawierzchni przywrócić należy do 
stanu pierwotnego. 

       Skrzyżowania z ciekami 

W trakcie układania rurociągu tranzytowo-rozdzielczego wykonywane będą przejścia pod płytkimi 
ciekami. Przejścia te przewiduje się wykonać metodą przewiertu sterowanego przy zachowaniu 
zagłębienia rurociągu pod dnem cieku min. 1,0 m.  

      Skrzyżowania z kablami energetycznymi i telefonicznymi 

W trakcie układania proj. wodociągu występować będą skrzyżowania z istn. kablami 
telefonicznymi. W miejscu występowania skrzyżowań należy dokonać ręcznej odkrywki kabli 
umożliwiającej ich dokładne zlokalizowanie. Prace te należy wykonywać wyłącznie pod nadzorem 
służb technicznych użytkowników tych kabli. Przed ułożeniem  projektowanego  wodociągu  
należy zabezpieczyć istniejące kable za pomocą rur ochronnych dwudzielnych z PCW typu "Arot" 
o długości 3,0 m.  

     Układanie sieci wodociągowej w pobliżu słupów energetycznych i telefonicznych 

Przy  prowadzeniu prac ziemnych w pobliżu słupów energetycznych N/N i telefonicznych należy 
zachować odległość min 1.5  m. W przypadku niemożliwości zachowania w/w odległości roboty 
ziemne należy zakończyć w odl. 2,0 m od słupa. Pozostawiony  nie  przekopany odcinek przy 
słupie przejść metodą przewiertu sterowanego. Przy prowadzeniu sieci wodociągowej  w pobliżu 
słupów energetycznych W/N należy zgodnie z warunkami podanymi przez RE Kluczbork zachować 
odl. 4,0 m. 

5.5 Zakres robót zasadniczych - zbiornik wody V=200  m3 – cz. technolog. 
5.5.1  Opis ogólny  
Projektowany zbiornik będzie miał za zadanie wyrównywać dobowe nierównomierności rozbioru  
wody oraz gromadzić niezbędny zapas wody pożarowej dla całego układu wodociągu grupowego 
Knieja-Zębowice. Pojemność zbiornika Vu =200 m3 przyjęto na podstawie obliczeń wykonanych w  
opracowanej w 1993 r. „Koncepcji…….” .  
W przyszłości jeżeli zaistnieje taka potrzeba można wykonać drugi zbiornik o tej samej pojemności. 
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Projektuje się zbiornik wolnostojący jednokomorowy cylindryczny wykonany  w konstrukcji 
żelbetowej ocieplony styropianem i pokryty tynkiem. 
Zbiornik uzbrojony będzie w przewód dopływowy, odpływowy, spustowy i przelewowy. Wszystkie 
przewody zaprojektowano z rur PE φ 110 ÷160 mm  łączonych elektrooporowo za pomocą 
kształtek PE lub na kołnierze zaciskowe. Jedynie odcinek pionowego rurociągu dopływowego , 
którego zakończenie stanowić będzie zawór pływakowy, przewidziano wykonać z rur ze stali 
nierdzewnej φ 100 mm.  Do połączeń kołnierzowych należy używać śrub nierdzewnych oraz 
uszczelek gumowych gr. 5 mm.  Na wylocie przewodu dopływowego do zbiornika przewidziano 
zamontować zawór pływakowy kątowy umożliwiające zamknięcie dopływu wody z chwilą 
napełnienia się zbiornika. Obniżenie poziomu wody w zbiorniku spowoduje automatyczne otwarcie 
zaworu pływakowego. Na przewodach dopływowym i odpływowym w studzience przewidziano 
zamontować przepustnice odcinające. Rurociąg spustowy uzbrojony będzie w zasuwę odcinającą 
kołnierzową zamontowaną wraz z obudową i skrzynką uliczną na zewnątrz zbiornika . Wylot 
przewodu przelewowo-spustowego do studzienki  S-1 przewidziano uzbroić w syfon wykonany ze 
zgrzewanych doczołowo kolan PE  oraz  klapę zwrotną kołnierzową.  Komora zbiornika 
wentylowana będzie za pomocą nawietrzników i wywietrzników wykonanych na warsztacie z rur i 
kształtek PE lub żeliwnych.  
Po zamontowaniu  wszystkich przewodów należy przeprowadzić ich próbę  szczelności, a następnie 
płukanie i dezynfekcję 3% roztworem podchlorynu sodu. 
Po zmontowaniu wszystkich rurociągów należy oczyścić i zdezynfekować zbiornik wyrównawczy. 
Osoba czyszcząca zbiornik powinna być ubrana w gumowe buty, czystą odzież roboczą , nakrycie 
głowy i wchodzić do zbiornika przy asekuracji drugiego pracownika. Wchodzenie i wychodzenie ze 
zbiornika powinno odbywać się przy zmianie butów i zanurzeniu obuwia do pracy w zbiorniku z  
1 % roztworem wodnym podchlorynu sodu. Pracownicy w odzieży używanej do pracy przy 
oczyszczaniu zbiorników nie mogą wchodzić do miejsc ogólnie dostępnych.  
Po oczyszczeniu zbiornik powinien być zdezynfekowany przez 48 godz. podchlorynem sodu o 
zawartości chloru 0,5 mg/l Cl2. Do oświetlenia wnętrza zbiornika podczas wykonywania prac nie 
wolno stosować urządzeń zasilanych prądem o napięciu powyżej 24 V. 

5.5.2  Ruroci ągi technologiczne na terenie zbiornika  
Odprowadzenie wód spustowo-przelewowych z proj. zbiornika przewiduje się do istn. kanalizacji 
odwodnieniowej z włączeniem kaskadowym do istn. studzienki. 
Kanał spustowo-przelewowy ze zbiornika wyrównawczego wody projektuje się z rur PVC φ 160 
mm kanalizacyjnych łączonych na kielich i uszczelkę gumową. Studzienkę rewizyjną S-1 
projektuje się z kręgów bet. (B45) φ 1000 mm. Rurociągi kanalizacyjne układać zgodnie z 
zaprojektowanymi spadkami.  Studzienki rewizyjne posadowić na podsypce żwirowej gr. 10 cm. 
Rurociąg doprowadzający wodę do zbiornika przewiduje się wykonać z rur wodociąg.  PVC φ160 mm , 
PN 1,0 Mpa łączonych na kielich i uszczelkę gumową. Miejsce połączenia z istn. rurociągiem PVC φ 160 
mm pokazano na załączonym planie 1 :500. Połączenie z rurociągiem w komorze istn. pompowni wody 
przewidziano poprzez wymianę kolana kołn. na trójnik i zabudowanie dodatkowej przepustnicy. 
Przy wykonywaniu robót montażowych należy kierować się wytycznymi producentów rur oraz 
normami i publikacjami podanymi na końcu opracowania.  
Z uwagi na to, że w podłożu występują grunty spoiste (gliny) rurociągi należy układać na podsypce 
piaskowej gr. 10 cm i w obsypce piaskowej 30 cm ponad wierzch rury.  
Po ułożeniu kanałów i rurociągów przeprowadzić ich próbę szczelności.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST „Wymagania ogólne" 

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń 
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c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z 
PZJ) na terenie i poza placem budowy 

d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 
a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 

w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 
Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 
reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki 
badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 

b) wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie 
później niż w terminie i w formie określonej w PZJ 

c) badania kontrolne obejmują cały proces budowy 

6.3 Badania jako ści robót w czasie budowy  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych. 

6.4 Próby szczelno ści  ruroci ągów i kanałów  
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby 
szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu na żądanie 
inwestora lub użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu.  
Zaleca się przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną, jednakże w przypadkach uzasadnionych względami 
techniczno-ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną. 
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane w 
normie. Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące warunki przed 
przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 

• ewentualne wymagania inwestora związane z próbą powinny być jasno określone w projekcie, 
• zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 

przepisami, 
• odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok.  300 m w przypadku wykopów 

o ścianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami - wszystkie 
złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne,  

• odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi 
przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka, 

• wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
• profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach badanego 

odcinka, 
• należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków: 
• przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może 

być niższa niż 1°C, 
• napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 
• temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 
• po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w 

celu ustabilizowania, 
• po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut 

sprawdzać jego poziom, 
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• w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się odbywać 
dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między etapami, 

• po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla 
wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po tym czasie należy 
przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności trwająca nie dłużej niż 24 godziny) 
w odstępach co 30 minut, 

• cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników 
prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z wyjątkiem miejsc 
łączenia odcinków,  

Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić: 

• dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do l Mpa Pp = 1,5 pr lecz nie niższe niż l Mpa 

• dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr ponad l Mpa PP = Pr + 0,5 Mpa 

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą.              Po 
zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a przewód 
powinien być opróżniony z wody. 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, 
nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. 

7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w jednostkach miary podanych w punkcie 1.3. niniejszej ST. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 
niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora 
Nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN,EN-PN) 

8.1 Zasady szczegółowe. 
8.1.1 Odbiory techniczne przewodu.  

W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. Odbiory 
częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy kolejnych 
odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. W związku z tym, ich zakres 
obejmuje: 

• sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności 
zastosowanych materiałów, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, 
podsypki, zasypki, głębokości ułożenia przewodu, odeskowania, 

• sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania 
kierunku i spadku połączeń, zmian kierunku, 
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• sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy 
przejściach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności na ciśnienie. 

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru 
końcowego, który polega na: 

• sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w 
nich postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia 
protokołów z prób szczelności, 

• sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany                            
i uzupełnienia. 

Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli 
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli 
w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy 
uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, 
obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań. 

Zgodnie z postanowieniami Umowy należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST :  

• roboty przygotowawcze, 

• roboty ziemne, 

• roboty montażowe : rurociągi tranzytowo-rozdzielcze , przyłącza wodociągowe,  

• kontrola jakości 

Cena wykonania robót obejmuje: 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i 

obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej) 
b) prace geotechniczne wraz z dokumentacją powykonawczą 
c) badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji 
d) oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym (drogi kołowe) zgodnie z projektem 

organizacji ruchu, odtworzenia i opłaty za zajęcie pasa drogowego, 
e) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie 
f) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych 
g) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych 
h) dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy 
i) wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń 

robót 
j) wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montażu osprzętu; 
k) wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy 
l) uporządkowanie placu budowy po robotach 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• WTWiO  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

• BN-74/63 66-03  Rury polipropylenowe. Wymiary. 

• BN-74/63 66-04  Rury polipropylenowe. Wymagania techniczne. 

• ZN-94/MP/TS-657 Rury polipropylenowe typ l, 2, 3. 

• PN-8 l/B-] 0725  Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-78/C-89067  Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-70/C-89015  Rury poliuretanowe. Metody badań. 

• BN-62/6738-03  Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 

• BN-62/6738-04  Beton. Badania masy betonowej. 

• PN-88/B-04300  Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 

• PN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie. 

• PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

• PN-88/B-30000  „Cement portlandzki". 

• - PN-81/B-10725 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.  

• - PN-84/B-10735     - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

• - PN-86/B-09700 „Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodów 
wodociągowych”. 

• - Instrukcja projektowania budowy i eksploatacji kanalizacji zewnętrznej z rur kanałowych PVC. 
• - Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów PVC i PE 

• -  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom  II. 
„Instalacje sanitarne i przemysłowe” opracowany przez COBRTI „Instal”-Warszawa 1988 r. 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów Programu 
Strukturalnej Pomocy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

TS 04.00 
 
 
 
 

Roboty elektryczne 
Zasilenie energetyczne pompowni wody  
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z zasilaniem elektroenergetycznym i pomiarem energii elektrycznej oraz instalacji 
elektrycznych dla potrzeb pompowni wody w ramach budowy sieci wodociągowej w miejscowości 
Osiecko w gm. Zębowice . 
Przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane będzie  w ramach  Programu  Strukturalnej Pomocy UE. 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część Dokumentów przetargowych i Umowy przy zlecaniu                      
i  realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem, 
obejmują jak w pkt. 1.1. dla pompowni: 

1) wykonanie zasilania linią kablową eNN 0,4 kV typu YAKXS 4 x 35 mm2 z linii 
napowietrznej eNN (zgodnie z TWP), 

2) budowę złącza kablowo-pomiarowego ZK-1a+1P wolnostojącego w obudowie z tworzyw 
sztucznych, 

3) wykonanie zasilania rozdzielni RGP w pompowni linią kablową eNN 0,4 kV typu YKYżo 5 
x 10 mm2 ze złącza ZP, 

4) zabezpieczenie miejsca skrzyżowania projektowanych kabli z uzbrojeniem podziemnym 
istniejącym i projektowanym, przepustami rurowymi typu DVK-75 „Arot”, 

5) wykonanie sieci uziemień bednarką stalową ocynkowaną typu FeZn 30 x 4 mm układaną 
wspólnie z kablami zasilającymi. Sieć uziemień obejmuje: szyny ochronne PE w złączach i 
szafkach sterowniczych pompowni. 

1.4. Określenia podstawowe  
1. Kabel – przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 

elektrycznego, mogącego pracować pod ziemią, 
2. Fundament – konstrukcja zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania szafy kablowej lub 

rozdzielczej w pozycji pracy, 
3. Złącze kablowo-pomiarowe – urządzenie rozdzielczo-pomiarowe bezpośrednio zasilające 

urządzenia odbiorcze, 
4. Szafka sterownicza – urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające 

urządzenia odbiorcze, 
5. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących, dostępnych w 

wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych,  
6. Pozostałe określenia – są zgodne z obowiązującymi Polskimi normami i definicjami 

podanymi w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-
PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Umowy. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Umowy. 

1.6. Ogólne wymagania BHP przy robotach elektryczny ch 
Przy wykonywaniu robót elektrycznych każdy wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 
aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie BHP. W przypadku wykonywania robót 
elektrycznych w czynnych obiektach inwestor powinien zapewnić odpowiednio zastosowane 
zabezpieczenia i urządzenia ochronne, jak również nadzór w zakresie BHP ze strony użytkownika 
obiektu. 
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Całość robót elektrycznych należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz 
obowiązującymi przepisami PBUE, BHP i normami  PN/E w tym zakresie. Wszystkie prace winna 
wykonać osoba lub przedsiębiorstwo posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do 
prowadzenia robót w zakresie elektrycznym. Wszystkie prace na istniejących liniach 
energetycznych będących własnością Rejonu Energetycznego należy prowadzić za wcześniejszą 
zgodą i pod nadzorem pracownika RE lub Posterunku Energetycznego. 

2. MATERIAŁY  
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg niniejszej specyfikacji są: 

   a)  Materiały budowlane 

          Cement 

Do wykonania robót ogólno budowlanych murarskich, zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego 
marki 25 bez dodatków, spełniającego wymagania normy PN-88/B-3000. Cement powinien być 
dostarczony w opakowaniach spełniających wymagania normy BN-88/6731-08 i składowany w dobrze 
wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach. Cement może być również dostarczony luzem i 
przechowywany w silosach. 
          Piasek 

Piasek do układania kabli w ziemi i wykonania zapraw cementowych powinien odpowiadać wymaganiom 
normy BN-87/6774-04. 
          Żwir 

Pod prefabrykowane fundamenty betonowe należy stosować żwir odpowiadający wymaganiom normy 
BN-66/6774-01. 
          Woda 

Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-32250. Barwa 
wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego 
oraz nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek. 
          Folia 

Folię należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Należy używać folii 
kalandrowanej z uplastycznionego PCV o grubości 0,4 – 0,6 mm, gat. I i koloru niebieskiego. Folia 
powinna spełniać wymagania normy BN-68/6353-03. 

   b)  Elementy gotowe 

          Fundamenty prefabrykowane 

Pod złącza kablowe i szafki sterownicze zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych. 
Prefabrykaty powinny być wykonane wg dokumentacji projektowej uwzględniającej parametry 
wytrzymałościowe i warunki w jakich będą pracowały. Ogólne wymagania dotyczące fundamentów 
określone są w normie PN-80/B-03322. W zależności od konkretnych warunków lokalizacyjnych, składu 
wód gruntowych, należy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeń przed 
korozją konstrukcji betonowych”. 

W projekcie zastosowano typowe fundamenty prefabrykowane stanowiące integralną część składową 
kompletnego urządzenia rozdzielczego. 
          Przepusty kablowe 

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub 
stali, wytrzymałych mechanicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury używane na 
przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na ściskani, z jakim należy liczyć się w miejscu 
ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich 
powierzchnię dla ułatwienia przesuwania się kabli. Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur 
z polichlorku winylu (PCV) o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 75 mm. Rury na przepusty 
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kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nie nasłonecznionych miejscach 
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. 
W projekcie zastosowano rury typu DVK-75  prod. „Arot” Leszno. 

          Kable i przewody 

Kable i przewody używane do zasilania urządzeń powinny spełniać wymagania normy PN-76/E-
90301. Zaleca się stosowanie kabli i przewodów o napięciu znamionowym 0,6/1 kV cztero lub 
pięciożyłowych o żyłach aluminiowych i miedzianych w izolacji polwinitowej. Przekrój żył 
powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia i dopuszczalnej 
temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej w przypadku zerowania ochronnego. 
W projekcie zastosowano kable elektroenergetyczne NN 0,4 kV typu YAKXS 4 x 35 mm2, YKYżo 5 x 
10 mm2 , YDYżo 5 x 2,5 mm2, YDYżo 3 x 2,5 mm2, YDYżo 3 x 1,5 mm2. 

          Złącza kablowo-pomiarowe, rozdzielnica RPG 

Powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-71/E-05160 oraz dokumentacji projektowej jako 
konstrukcje wolnostojące na fundamentach prefabrykowanych o stopniu ochrony min. IP44. 
Powinny być przystosowane do sieci kablowych tak od strony zasilania jak i odbioru i wykonane na 
napięcie znamionowe 400/230V; 50Hz. Składowanie urządzeń powinno odbywać się w 
zamkniętym i suchym pomieszczeniu. Urządzenia powinny być zabezpieczone przed dostawaniem 
się kurzu do wnętrza i przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

          Źródła światła I oprawy oświetlenia wewnętrznego 

Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego w czasie oraz 
oddawanie barw, zaleca się stosowanie oprawy oświetleniowej do żarówek. Oprawa powinna 
charakteryzować się szerokim ograniczonym rozsyłem światła. Ze względów eksploatacyjnych 
stosować należy oprawy o konstrukcji zamkniętej, stopniu zabezpieczenia przed wpływami 
atmosferycznymi, stopniu ochrony IP54 i klasą ochronności I. Elementy oprawy takie jak układ 
optyczny i korpus powinny być wykonane z materiałów nierdzewnych. Oprawy powinny być 
przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż –5OC i wilgotności względnej 
powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych z normą PN-86/O-79100. 
 

3. SPRZĘT 
 
Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone 
parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane 
zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o 
dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualnie ważne dokumenty 
uprawniające do ich eksploatacji. Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać 
dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Przekraczanie parametrów 
technicznych określonych dla maszyn i urządzeń w trakcie ich pracy na budowie jest zabronione. 
 

4.     TRANSPORT 
 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. Niezbędnych do wykonywania danego rodzaju 
robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w 
sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz 
składowania aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń 
wytwórców. Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska 
montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego 
z magazynu budowy. Dotyczy to w szczególności dużych i ciężkich elementów.  
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5.     WYKONANIE ROBÓT 
5.1.     WYKOPY  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 
zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków 
gruntowych. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od 
głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane 
zaleca się wykonywanie wykopów wąsko przestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie 
przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom normy BN-83/8836-02. 

5.2.     MONTAŻ FUNDAMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 
Montaż fundamentów wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego fundamentu 
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne 
posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziomu górnej powierzchni, do 
której przytwierdzona jest płyta mocująca. Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu 
od poziomu nie powinno przekraczać 1:1500 z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ±2 
cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno być wykonane z dokładnością  ±10 cm. Wykop 
należy zasypywać ziemią bez kamieni ubijając ją warstwami zagęszczarką wibrującą co 20 cm. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien osiągnąć co najmniej 0,83 wg normy BN-72/8932-01. 

5.3.     UKŁADANIE KABLI 
Linię kablową należy układać w rowie kablowym na głębokości 0,8 m na 10 cm podsypce z piasku 
z przykryciem 10 cm piasku, 15 cm gruntu rodzimego (bez kamieni) i folią z tworzywa sztucznego 
koloru niebieskiego, a następnie wypełnić wykop zagęszczając warstwami co 30 cm wg trasy 
pokazanej na planie sytuacyjnym razem z kanalizacją sanitarną. Prace ziemne przy układaniu kabli 
należy prowadzić ręcznie. Skrzyżowanie kabla z uzbrojeniem podziemnym istniejącym i 
projektowanym, należy wykonać w rurze ochronnej „Arot” typu DVK-75. Na początku i końcu linii 
kablowej należy pozostawić zapasy kablowe nie mniej niż po 2,5 m. Ponadto kabel powinien być 
zaopatrzony na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 
10 m oraz w miejscach skrzyżowań i przy wejściach do rur ochronnych. Na oznacznikach należy 
umieścić trwałe napisy identyfikacyjne kabel. Zaleca się stosowanie oznaczników laminowanych 
folia przeźroczystą z tworzywa sztucznego. Oznaczniki mocować na kablu za pomocą opasek 
zaciskowych z tworzywa sztucznego. 
Równolegle z kablem nn zasilającym należy ułożyć bednarkę stalową ocynkowaną, która stanowić 
będzie uziom dla przewodu ochronnego w projektowanym złączu kablowo-pomiarowym, 
przyłączeniowym i szafce sterowniczej pompowni. Projektowany uziom należy połączyć z 
istniejącą siecią uziemień. Przed zasypaniem kabla zasilającego nn należy wykonać niezbędne 
pomiary zgodnie z normą PN-76/E-05125. 

 

 Wzór tabliczki identyfikacyjnej: 

 
Kabel: ................................................ 

Długość: ............ m 
Trasa: (od .................. do ....................) 

Rok budowy: ................... 
Użytkownik: ...................................... 

 
 
 

 

 

 

Otwory mocujące 

Tabliczka opisowa 

Folia laminowana 



CZĘŚĆ 3  - Specyfikacje Techniczne- TS. 04.00. - Roboty elektryczne                                                              - 53  - 
 

103 

Projekt: Sieć wodociągowa z pompownią wody dla wsi Osiecko. Zbiornik wody Vu=200 m3 w Kadłubie Wolnym     

Tablica nr 1 – Odległości między kablami ułożonymi w gruncie przy skrzyżowaniach i zbliżeniach 

Rodzaj urządzenia podziemnego 
Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm 

Pionowa przy 
skrzyżowaniu 

Pozioma przy 
zbliżeniu 

Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe do 1kV 25 10 
Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV 50 10 
Kable telekomunikacyjne 50 50 
Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z gazami 
niepalnymi i rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu do 0,5 atm. 50*) 50 
Rurociągi z cieczami palnymi 50*) 100 
Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym niż 0,5 atm. i nie 
przekraczającym 4 atm. 50*) 100 
Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym niż 4 atm. BN-71/8976-31 
Części podziemne linii napowietrznych (ustoje, podpory, odciążki) - 80 
Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały - 50 

*) należy stosować przepust kablowy. 
 

5.4 MONTAŻ URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH 
Montaż urządzeń rozdzielczych należy wykonać wg instrukcji montażu dostarczonej przez 
producenta urządzenia. Instrukcja powinna zawierać wskazówki dotyczące montażu i kolejności 
wykonywanych robót, a mianowicie: 
• wykopów pod fundament, 
• montażu fundamentu, 
• ustawienia i zamontowania urządzenia na fundamencie, 
• wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej, 
• podłączenie do urządzenia kabli zasilających i sterowniczych, 
• zasypanie wykopu i roboty wykończeniowe. 
 
5.4.1. Montaż urządzeń zasilania awaryjnego 
Zasilanie awaryjne obiektu przewiduje się wykonać z agregatu prądotwórczego przewoźnego, które 
realizowane jest przez przełącznik zasilania „sieć – agregat” w szafce sterowniczej zestawu 
hydroforowego uniemożliwiający podanie napięcia z agregatu na sieć ZE.  
Podłączenie agregatu należy wykonać zgodnie z Instrukcją obsługi i eksploatacji agregatu. 
 

5.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE  
5.5.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonawstwa 
Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczą wykonania i odbioru instalacji 
elektrycznych wewnętrznych o napięciu do 1 kV w budownictwie ogólnym. 
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnętrznych, bez względu na rodzaj i sposób ich 
montażu, należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe: 
• trasowanie, 
• montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów, 
• przejścia przez ściany i stropy, 
• montaż sprzętu i osprzętu, 
• łączenie przewodów, 
• podejścia do odbiorników, 
• przyłączanie odbiorników, 
• ochrona przed porażeniem, 
• ochrona antykorozyjna. 
Trasa instalacji powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna 
być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby 
przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
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Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów 
konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w 
jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji. 
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz 
budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia te należy wykonać w przepustach 
rurowych. Przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w 
sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów. Obwody instalacji elektrycznych 
przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi 
uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury stalowe, 
rury z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka blaszane, drewniane itp. 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i 
osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Do danego 
zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk 
ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za 
pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się 
podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. 
Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe połączenie. Końce 
przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie takich tulejek zamiast cynowania). 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, 
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadkach 
zasilania odbiorników od góry. Podejścia tego rodzaju stosuje się najczęściej do: 
• opraw oświetleniowych, 
• odbiorników zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach 

kablowych, w korytkach itp. 
Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne lub elastyczne, w zależności od warunków 
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 

5.5.2. Montaż osprzętu 
Należy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny: 

• rozgałęźniki (puszki) różnego rodzaju, 
• łączniki instalacyjne (wyłączniki, przełączniki), 
• gniazda wtyczkowe oraz wtyczki do mocowania na stałe, 
• gniazda bezpiecznikowe, 
• skrzynki rozdzielcze, 
• przyciski sterownicze. 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne jego osadzenie. Mocowanie bezpośrednie sprzętu i osprzętu niehermetycznego do 
podłoży drewnianych lub innych palnych należy wykonywać na podkładkach blaszanych, 
znajdujących się co najmniej pod całą powierzchnią danego sprzętu i osprzętu. Do mocowania 
sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone w podłożu, 
przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub zamontowane na takich 
konstrukcjach, przykręcane do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków 
wstrzeliwanych. 
 
5.6.     OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA I UZIOMY 
5.6.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonawstwa 
Ochronę przeciwporażeniową należy realizować za pomocą środków podstawowych i 
dodatkowych. Do środków ochrony podstawowych zalicza się między innymi: 
• osłonięcie i pokrycie gołych części będących pod napięciem, 
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• zabezpieczenie przewodów ruchomych przed uszkodzeniem mechanicznym w miejscu ich 
wprowadzenia do odbiorników, 

• wykonanie osłony gołych szyn lub przewodów zainstalowanych w pomieszczeniu, 
• zastosowanie zgodnych z przepisami odstępów izolacyjnych gołych szyn rozdzielni od jej 

metalowej obudowy zakrywającej te szyny. 
Ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu jednego z następujących środków: 
• zerowania, 
• uziemienia ochronnego, 
• sieci ochronnej, 
• wyłącznika przeciwporażeniowego, 
• izolacji ochronnej, 
• ochronnego obniżenia napięcia dotykowego, 
• seperacji napięcia, 
• izolowania stanowiska. 

5.6.2. Wymagania dotyczące stosowanych materiałów 
Materiały stosowane do wykonania instalacji powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
• przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację o barwie 

żółto-zielonej, 
• gołe druty, linki lub taśmy miedziane, aluminiowe i stalowe nie powinny mieć załamań lub 

innych uszkodzeń mechanicznych, 
• śruby, nakrętki i podkładki zwykłe i sprężyste przeznaczone do wykonania zacisków i 

połączeń śrubowych powinny być wykonane ze stali odpornej na korozję lub ze stali zwykłej 
ocynkowanej, albo w inny sposób zabezpieczone przed korozją, 

• materiały izolacyjne przeznaczone do wykonania stałej izolacji powinny posiadać parametry 
elektryczne i mechaniczne podane w zaświadczeniu o jakości, wystawionym przez 
producenta, 

• urządzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej powinny być dostarczone 
wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi zgodność parametrów z wymaganiami aktualnych 
norm państwowych. 

5.6.3. Montaż przewodów ochronnych 
Przewody ochronne przyłączone do stałych urządzeń elektrycznych lub do nieruchomych 
przedmiotów metalowych należy układać w sposób stały. Przewody ułożone na stałe należy 
wykonać z miedzi, aluminium lub ze stali. Przewody ochronne do urządzeń ruchomych powinny 
być wielodrutowe. Mogą one być żyłą przewodu wielożyłowego lub oddzielnym przewodem 
jednożyłowym. Przewody ochronne powinny spełniać wymagania podane w przepisach. 
Przewody ochronne powinny być łączone w następujący sposób: 
• połączenie i przyłączenia przewodów ochronnych właściwych i zastępczych należy wykonać 

na stałe, 
• przewody z taśmy gołej należy łączyć połączeniem spawanym lub nitowanym na zakładkę o 

długości co najmniej 10 cm lub śrubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu 
końcach taśmy, 

• połączenia śrubowe należy wykonać śrubami o średnicy co najmniej 10 mm (gwint M10) ze 
stali odpornej na korozję lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozją, 

• powierzchnie stykowe połączeń śrubowych należy przed dokręceniem oczyścić i pokryć 
wazeliną bezkwasową, 

 

5.6.4 Montaż dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej do 1kV 
Wszystkie stałe urządzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy umocować i 
przyłączyć na stałe. Przyłączenia przewodów ochronnych i roboczych do właściwych obwodów 
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aparatów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać wyłącznie poprzez zaciski 
łączeniowe tych aparatów. Przewody ochronne w sieci, w której zastosowano wyłączniki 
przeciwporażeniowe różnicowo-prądowe, należy izolować tak jak przewody robocze (skrajne i 
neutralne). Przewodów roboczych nie wolno uziemiać za wyłącznikiem ani łączyć z przewodem 
ochronnym za lub przed wyłącznikiem. 
Warstwa gumy, polwinitu lub innego tworzywa izolująca stanowisko, zastosowana jako środek 
dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej, powinna odpowiadać wymaganiom podanym w 
przepisach. W pomieszczeniach wilgotnych izolowanie stanowiska nie stanowi środka dodatkowej 
ochrony przeciwporażeniowej. 

5.6.5. Montaż uziomów 
Uziomy sztuczne należy wykonywać z drutów, taśm, prętów, kształtowników lub rur stalowych, 
ocynkowanych, a w przypadku dużej agresywności korozyjnej gruntu ze stali pomiedziowanej lub z 
miedzi. Uziomy sztuczne należy wykonywać w przypadkach gdy: 
• uziomy naturalne wykazują rezystancję uziemienia większą od wymaganej, 
• większej niż 10 m od obiektu chronionego. 
Uziomów nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nieprzewodzącymi. 
Uziomy poziome należy wykonywać w następujący sposób:  
• uziomy poziome sztuczne z drutów lub taśm stalowych należy układać w gruncie na głębokości 

co najmniej 0,6 m, jeśli dokumentacja techniczna nie przewiduje innej głębokości, 
• wykopy ziemne na uziomy poziome należy wykonywać zgodnie z wymaganiami dotyczącymi 

robót ziemnych przy wykopach płytkich wąskoprzestrzennych,  
• uziomy poziome należy układać na dnie wykopów bez podsypki i zasypywać je gruntem 

drobnoziarnistym bez kamieni, żwiru, cegły, gruzu itp. 
W urządzeniach przemienno-prądowych należy korzystać z następujących uziomów naturalnych: 
• metalowe rury wodociągowe, 
• metalowe i żelbetowe części podziemne budowli i obiektów technologicznych, 
• stalowe i żelbetowe ustoje konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznych, 
• ołowiane i aluminiowe powłoki kabli o grubości nie mniejszej niż 1,1 mm oraz pancerze kabli 

elektroenergetycznych ułożonych w ziemi, 
• metalowe rurociągi gazów chłodnych i cieczy niepalnych. 
Przewody uziomowe powinny być wykonane w następujący sposób: 
• przewód uziomowy łączący uziom z głównym przewodem uziemiającym należy prowadzić 

najkrótsza trasą i przyłączyć do uziomu sztucznego przez spawanie, a do uziomu naturalnego 
przez spawanie lub za pomocą objemki dwuśrubowej, 

• przewody uziomowe należy wykonać ze stalowych prętów, drutów lub taśm o wymiarach 
poprzecznych nie mniejszych niż wymiary poziomych uziomów stalowych, 

• przewody uziomowe wyprowadzone z gruntu w miejscach ogólnie dostępnych, wykonane z 
drutu o średnicy mniejszej niż 10 mm, powinny mieć ochronę przed uszkodzeniami 
mechanicznymi do wysokości 1,5 m nad powierzchnią gruntu i do 0,3 m pod powierzchnią 
gruntu; ochronę przewodów uziemiających może stanowić stalowy kątownik, ceownik lub inny 
kształtownik, 

• przewody uziomowe należy łączyć z przewodami uziemiającymi za pomocą łatwo 
rozłączalnych zacisków śrubowych probierczych, pozwalających odłączyć przewód 
uziemiający od uziomu; w przypadku gdy rezystancję uziomu można zmierzyć bez odłączania 
przewodów uziemiających, tzn. gdy uziom jest połączony z innymi uziomami, można 
zrezygnować z zacisków probierczych, a połączenie przewodu uziomowego z przewodem 
uziemiającym wykonać przez spawanie, 

• dla uziomów urządzeń o prądzie zwarcia doziemnego powyżej 500 A należy zastosować zacisk 
probierczy, 
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• zacisk uziomowy probierczy należy umieszczać w miejscach łatwo dostępnych na wysokości 
nie większej niż 1,8 m i nie mniejszej niż 0,3 m nad powierzchnią gruntu; w uzasadnionych 
przypadkach zacisk probierczy można umieścić na wysokości większej niż 1,8 m. 

Wszystkie połączenia spawane i śrubowe umieszczone w gruncie należy zabezpieczyć przed 
korozją przez pomalowanie farbą asfaltową (lakierem asfaltowym) co najmniej dwukrotnie na 
odcinku od 0,3 m pod powierzchnią gruntu do 0,3 m nad powierzchnia gruntu. 
Uziemienia ochronne i robocze urządzeń elektroenergetycznych, uziemienia urządzeń 
teleelektrycznych i piorunochronnych należy wykonywać jako wspólne z wyjątkiem przypadków, 
w których nakłady na wykonanie urządzeń oddzielnych oraz z wyjątkiem uziemień prądu stałego o 
ciągłym przepływie prądu, które należy wykonywać jako oddzielne. 

5.7.     OCHRONA PRZEPIĘCIOWA 
Jako ochronę przeciwprzepięciową dla pompowni wody i jej projektowanej linii kablowej nn wraz 
z instalacjami w pompowni zastosowane są odgromniki przeciwprzepięciowe zainstalowane na 
istniejącym słupie w miejscu przyłączenia projektowanego obwodu.  

5.8.   POMIARY I PRÓBY MONTAŻOWE 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. 
Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem.  
Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje: 
Pomiar rezystancji izolacji instalacji i odbiorników 

• pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od 
strony zasilania; pomiarów dokonywać należy induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja 
izolacji mierzona między badaną fazą i pozostałymi fazami połączonymi z przewodem 
neutralnym lub uziemiającym nie może być mniejsza od: 
− 0,25 MΩ dla instalacji 230 V, 
− 0,50 MΩ dla instalacji 400 V i 500 V; 

• pomiar rezystancji izolacji odbiorników; rezystancja izolacji silników, grzejników itp. mierzona 
induktorem 500 V nie może być mniejsza od 1 MΩ, 

Pomiar kabli zasilających 
Pomiary i próby montażowe linii kablowych należy przeprowadzić po ukończeniu montażu, a przed 
zgłoszeniem do odbioru. Z prób montażowych należy sporządzić odpowiedni protokół. W zakres 
tych prób wchodzą następujące czynności: 
• sprawdzenie trasy linii kablowej, 
• sprawdzenie ciągłości żył i powłok metalowych oraz zgodności faz, 
• pomiar rezystancji izolacji, 
• próba napięciowa izolacji, 
• próba napięciowa powłoki. 
Pomiar obwodów ochrony przeciwporażeniowej oraz sprawdzenia działania 

Po wykonaniu instalacji i urządzeń ochrony przeciwporażeniowej powinna być przeprowadzona 
próba montażowa , tj.: 
• oględziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej wraz z urządzeniami 

i aparatami wchodzącymi w jej skład,  
• pomiary impedancji pętli zwarciowych w instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej – 

w przypadku zerowania lub uziemienia, 
• pomiary rezystancji uziemienia, 
• pomiary napięć dotykowych i krokowych rażenia w instalacji uziemień ochronnych urządzeń o 

napięciu powyżej 1 kV. 
Na podstawie oględzin instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy sprawdzić, czy 
została ona wykonana zgodnie z dokumentacja techniczną. 
Pomiary impedancji pętli zwarciowych należy przeprowadzić z zachowaniem przepisów 
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bezpieczeństwa dla wszystkich zerowanych urządzeń lub uziemień. 
Protokół pomiaru skuteczności ochrony przed porażeniem powinien zawierać dokładne określenie 
badanego odbiornika, wymaganą krotność prądu zabezpieczenia, zmierzony prąd zwarciowy, 
zmierzoną impedancję pętli zwarciowej oraz wnioski. Równocześnie w protokóle należy 
uwidocznić stosowaną metodę pomiarową, typ i numer aparatu pomiarowego. 

Pomiar natężenia oświetlenia 

Po zakończeniu robót należy w ramach prób montażowych wykonać następujące czynności: 
• wizualne sprawdzenie stanu przewodów, osprzętu, opraw oświetleniowych i urządzeń, 
• sprawdzenie ciągłości żył kabli i przewodów oraz sprawdzenie zgodności faz za pomocą 

urządzenia o napięciu nie przekraczającym 24 V, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania instalacji dodatkowej ochrony przed porażeniami oraz 

sprawdzenie ciągłości przewodów w tej instalacji 
• pomiar natężenia oświetlenia 
Należy przeprowadzić następujące pomiary: 
• pomiar poszczególnych odcinków kabli, 
• pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
Z prób montażowych należy sporządzić protokół. Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i 
pomiarów objętych próbami montażowymi należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić czy: 
• punkty świetlne są załączone zgodnie z założonym programem, 
• w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych zacisków, 
• silniki obracają się we właściwym kierunku. 

5.9.   ZAKRES SZCZEGÓŁOWY ROBÓT DO WYKONANIA 
ZASILANIE ELEKTRYCZNE POMPOWNI WODY PR I PRZYDOMOWYCH 

Pozycja 
przedmiaru 

robót 
Kod wg CPV Wyszczególnienie robót 

OBIEKT: 1. 45200000-9 POMPOWNIA SIECIOWA WODY PITNEJ 

Element: 1.1. 45231400-9 Przyłącze elektroenergetyczne niskiego napięcia 

Element: 1.2. 45231400-9 Zasilanie pompowni 

Element: 1.3. 45311100-1 Instalacje w pompowni 
Element: 1.5. 45317000-2 Sieć uziemień 
Element: 1.6. 45317300-5 Badania odbiorcze, pomiary 
 

6.     KONTROLA JAKO ŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

6.1.     WYKOPY  
Sprawdzenie lokalizacji, wymiarów i zabezpieczenia ścianek wykopu. Po ustawieniu fundamentów 
lub wykonaniu ustojów, sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu, który powinien osiągnąć co 
najmniej 0,85 wg  normy BN-72/8932-01 i usunięcia nadmiaru ziemi. 

6.2.     FUNDAMENTY 
Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego 
oraz wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej oraz wymaganiami normy PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. ponadto należy 
sprawdzić dokładność ustawienia w planie i rzędne posadowienia. 

6.3.     LINIA KABLOWA 
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące 
pomiary: 
• głębokości zakopania kabla, 
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• grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 
• odległość folii ochronnej od kabla, 
• rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla. 
Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej za wyjątkiem pomiarów rezystancji 
i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla osobno. Ponadto należy 
sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi. 

6.4.     URZĄDZENIA ROZDZIELCZE 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy urządzenia lub ich części odpowiadają tym 
wymaganiom dokumentacji projektowej, których spełnienie może być stwierdzone bez użycia 
narzędzi i bez demontażu podzespołów. Sprawdzeniem należy ująć jakość wykonania i 
wykończenia, a zwłaszcza: 
• stan pokryć antykorozyjnych, 
• ciągłość przewodów ochronnych i ich podłączenie do wszystkich metalowych elementów 

mogących znaleźć się pod napięciem, 
• jakość wykonania połączeń w obwodach głównych i pomocniczych, 
• jakość konserwacji, 
Po zamontowaniu urządzenia na fundamencie należy sprawdzić: 
• jakość połączeń śrubowych pomiędzy fundamentem, a konstrukcją urządzenia, 
• stan powłok antykorozyjnych, 
• jakość połączeń kabli zasilających odpływowych i sterowniczych, 
• zgodności schematu urządzenia ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien być 

zamieszczony na widocznym miejscu wewnątrz urządzenia. 

6.5.     OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA I UZIOMY 
Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiary głębokości ułożenia 
bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzić stopień 
zagęszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary głębokości ułożenia bednarki wykonywać co 10 m, 
przy czym bednarka nie powinna być zakopana płyciej niż 60 cm. Stopień zagęszczenia gruntu jak 
dla wykopów pod fundamenty (pkt. 6.1.). po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać 
pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogą być gorsze od wartości podanych w 
dokumentacji projektowej lub ST.  
 

7.     OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Obmiaru robót dokonać w oparciu o dokumentacje projektową i ewentualne dodatkowe ustalenia, 
wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera Budowy.  
 

8.     ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Odbiór robót elektrycznych (końcowy) wykonanych na obiekcie dokonywany przez inwestora 
może być połączony z odbiorem mającym na celu przekazanie obiektu użytkownikowi do 
eksploatacji. Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi 
(jeśli takie były przewidziane) oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jeśli rozruch 
taki był zlecony przez inwestora (zamawiającego) wykonawcy robót. Zakończenie i wyniki 
wymienionych prac powinny być właściwie udokumentowane. Przed przystąpieniem do odbioru 
końcowego oddający (wykonawca robót) jest zobowiązany do: 
• przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót, 
• umożliwienia przedstawicielowi zamawiającego zapoznania się z wyżej wymienionymi 

dokumentami i przedmiotem odbioru. 
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Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego i oddającego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorące 
udział w czynnościach odbioru. W przypadku gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do 
przyjęcia obiektu do eksploatacji (przyjęcia we władanie), protokół powinien zawierać odnośne 
oświadczenie zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem; w 
obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy. Po wykonaniu linii 
kablowej należy wykonać mapę w skali 1:500 wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi z wrysowaną 
siecią energetyczną. Mapa winna być zaopatrzona w klauzulę potwierdzającą przyjęcie do 
ewidencji geodezyjnej państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w odpowiedniej 
terenowo filii Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od niniejszego projektu w trakcie wykonawstwa, należy uzgodnić z 
Inwestorem, Kierownikiem Budowy robót elektrycznych i Projektantem. Zmiany i odstępstwa od 
projektu powinny być odnotowane odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy. 
Po zakończeniu robót elektrycznych należy sporządzić Projekt Powykonawczy z naniesionymi 
zmianami, który razem z Dziennikiem Budowy i Protokółami Pomiarów należy przekazać 
Inwestorowi lub Użytkownikowi obiektu. 
 

9.     PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie 
atestów producenta urządzeń i oględzin sprawdzających. Cena wykonania robót obejmuje: 
• roboty pomiarowe, 
• roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie elementów pompowni wody, 
• podłączenie do sieci zgodnie z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją 

techniczną, 
• wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przebiegu linii kablowych pod ziemią, 
• wykonanie badań i prób po montażowych, 
 

10.   PRZEPISY I NORMY 
10.1. PRZEPISY 
• „Prawo Budowlane” –  ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004 r. w sprawie szczegółowych zasad 

kosztorysowania robót budowlanych 
• „Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych” – Instytut Energetyki 
• „Przepisy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych” – Instytut Energetyki 
• Przepisy dotyczące BHP 
 
10.2. OPRACOWANIA POMOCNICZE 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”  
• tom I - (MGPiB) – „Budownictwo ogólne” 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 
• tom V - (MGPiB) – „Instalacje elektryczne” 
• „Poradnik inżyniera elektryka” 
• „Instalacje elektryczne” – Henryk Markiewicz  
• „Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa” – Andrzej Sowa 
• „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne o napięciu 

znamionowym nie wyższym niż 1 kV w zakresie ochrony przeciwporażeniowej” – komentarz, 
wydanie – Instytut Energetyki, Ośrodek Normalizacji  
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10.3. NORMY POLSKIE I BRANŻOWE 

Wykaz Polskich Norm (PN-E) do obowiązującego stosowania: 
(wg RMSWiA z dnia 4 marca 1999 r. – Dz. Ust. Nr 22, poz. 209) 

L.P. Nr normy PN Tytuł normy PN 
Zakres obowiązku 
stosowania normy 

1 2 3 4 
1. PN-86/E-05003.01 do 04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych Obowiązuje 

całkowicie 
2. PN-91/E-05009.01 do 03, od 41 

do 43, od 45 do 47, 51, 53, 
54,56, 61, 443, 473, 482, 537, 

701, 702, 704, 705, 708 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Obowiązuje 
całkowicie 

3. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych 
w obiektach budowlanych 

Obowiązuje 
całkowicie 

4. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetlenia zewnętrznego Obowiązuje 
całkowicie 

5. PN-89/E-05028 Barwy wskaźników świetlnych i przycisków Obowiązuje 
całkowicie 

6. PN-94/E-05204 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona 
obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania 

Obowiązuje 
całkowicie 

7. PN-98/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 
i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami 
roboczymi gołymi 

Obowiązuje 
całkowicie 

8. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne  i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa 

Z wyłączeniem p. 
2.3.3 

9. PN-75/05160 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe. 
Ogólne wymagania 

Obowiązuje 
całkowicie 

10. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP) Obowiązuje 
całkowicie 

11. PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w 
układach niskiego napięcia. Zasady, wymagania i 
badania 

Obowiązuje 
całkowicie 

12. PN-82/M-45027 Technika bezpieczeństwa. Dźwigi elektryczne. Szyby, 
maszynownie i linownie 

Obowiązuje 
całkowicie 

13. PN-IEC 364 
Ark. PN-IEC 364-4-481:1994, 

ark. PN-IEC 364-703:1993 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Obowiązuje 
całkowicie 

14. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o 
napięciu znamionowym do 60 kV. Ogólne wymagania i badania.  

Obowiązuje 
całkowicie 

15. PN-76/E-90301          Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw  termoplastycznych i powłoce poliw
na napięcie znamionowe 0.6/1 kV 

Obowiązuje 
całkowicie 

16. PN-85/B-01085 
 

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne 
zasady ochrony. 

Obowiązuje 
całkowicie 

17. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Obowiązuje 
całkowicie 

18. BN-68/6353-03 Folia kaladrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku 
winylu 

Obowiązuje 
całkowicie 

19. BN-87/6774-01        Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Żwir Obowiązuje 
całkowicie 

20. BN-87/6774-04            Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek Obowiązuje 
całkowicie 

21. BN-73/3725-16           Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia). Obowiązuje 
całkowicie 

22. BN-74/3233-17           Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe Obowiązuje 
całkowicie 

23. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. Obowiązuje 
całkowicie 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót :  
Zbiornika wyrównawczego wody w Kadłubie Wolnym – cz. konstrukcyjna  gm.  Zębowice.    
Przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane będzie  w ramach  Programu  Strukturalnej Pomocy UE. 
  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
 
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Umowy, należy odczytywać                  
i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót budowlanych   
zbiornika żelbetowego jednokomorowego o poj. Vu = 200 m3  w zakresie: 

• podłoża betonowego,  
• zbrojenia płyty fundamentowej, ścian oraz płyty stropowej, 
• konstrukcji zbiornika z betonu zbrojonego kl. B20 z dodatkiem „HYDROZOL  K” w ilości 1,5 

% wagi cementu 
• badań odbiorczych, pomiarów, 

Projektowany zbiornik cylindryczny o średnicy zewnętrznej 6,23 m i wysokości 6,60 m 
zlokalizowany jest na powierzchni terenu. Jest to żelbetowy zbiornik na wodę jednokomorowy o 
pojemności użytkowej 200 m3 . Zbiornik jest częściowo zagłębiony i obsypany gruntem. Ocieplenie 
ścian i stropu wykonane będzie ze styropianu klejonego do podłoża. Na ścianach występuje tynk 
cienkowarstwowy układany na siatce z włókna szklanego, wtopionej w masie klejowej na 
styropianie. Zaleca się tynk akrylowy w kolorze białym. 

1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi 
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami 
Umowy. 
 
- podłoże betonowe – B 7,5 - warstwa stwarniałej mieszanki betonowej o wytrzymałości na ściskanie nie  
mniejszej niż 6 MPa i nie większej niż 9 MPa po 28 dniach wiązania. 
 
- beton konstrukcyjny B20 - materiał powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem i wodą 
który po zakończeniu procesu wiązania cementu osiąga wytrzymałość gwarantowaną na ściskanie nie 
mniejszą niż 20 MPa 
 
- stopień wodoszczelności "W"  - oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa działającego na 
próbki betonowe, 
 
- klasa stali - określenie własności mechanicznych stali zbrojeniowej do żelbetu wyrażone literą A i cyfrą O 
lub cyfrą rzymską. 
 
- obliczeniowa granica plastyczności stali - wartość uzyskana w wyniku podzielenia charakterystycznej 
granicy plastyczności stali przez częściowy współczynnik bezpieczeństwa 
 
- charakterystyczna granica plastyczności stali - gwarantowana umowna lub rzeczywista granica 
plastyczności stali. 
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1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami Umowy. 
 

2. MATERIAŁY  
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 
 
Cement  do betonu B 7,5  - stosować cement  portlandzki  kl.. 25 a do betonu  kl.. B20 cement portlandzki  

kl.35 lub 45 wg. PN-B-30000 
 
Kruszywo - stosować kruszywo mineralne otoczakowe (żwir, pospółka , piasek) lub łamane 
                     wg. PN-B-06712. Do betonu kl.B20 wielkość ziaren nie powinna przekraczać 20 mm.  
                    Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych, bez domieszek gliny  
                    i z ograniczoną ilością zawartości siarki (max 1 %) 
 
Woda - należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiam PN-B-32250 a bez badań wodę wodociągową    
              do picia. 
 
Domieszki  chemiczne - do betonu kl. B20 stosować preparat poprawiający urabialność "HYDROZOL K" 
                              Ewentualne inne domieszki muszą posiadać świadectwo dopuszczalności do kontaktu  
                             z wodą pitną. 
 
Stal -  do zbrojenia konstrukcji żelbetowych stosować pręty ze stali , AI,  AII , AIII,  o wartościach  
              mechanicznych określonych wg. PN-82/H-93215. Charakterystyczne i obliczeniowe granice  
              plastyczności oraz wytrzymałości charakterystyczne stali podaje tabl. 5  normy PN-B-03264-1999. 

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

3. SPRZĘT 
3.1 Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny  
       technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 

- pompa do podawania mieszanki betonowej, 
-  płyta wibracyjna lekka 
- wibrator wgłębny  
- automatyczną prościarkę do prętów, 
- giętarka i nożyce do prętów - mechaniczne elektryczne, 
- Żuraw na podwoziu samochodowym o udźwigu do 4 ton.  
- Samochód dostawczy o nośności do 0,9 Mg 
- Elektronarzędzia ręczne 
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3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 

3.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 

następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki 
transportu: 

 Betoniarka samochodowa do transportu mieszanki betonowej z wytwórni,  
Samochód dostawczy o nośności do 0,9 Mg, 
Samochód skrzyniowy do 5-10 Mg, 
Przyczepa skrzyniowa 3,5 tony. 

4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inspektora Nadzoru. 

 
4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania. 
 
Wykonawca jest   odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót   zgodnie  z  wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. 

5.2. Zakres robót przygotowawczych: 
a)  prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 
b)  prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z projektem, 
c) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 
d) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych 
e)  wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilanie w energie elektryczną, wodę oraz odprowadzenie  
      ścieków, 
f) przyjęcie i odprowadzenie wód deszczowych, 
g) wykonanie podłoża gruntowego, izolacji przeciwwilgociowej, 
h) wykonanie szalunków, ułożenie zbrojenia i zabetonowanie elementów konstrukcji zbiornika  
      tj., dna, ścian oraz płyty stropowej. 
 
5.3. Zakres robót  zasadniczych  

 Fundamenty 
  Zaprojektowano fundament w postaci sztywnej okrągłej płyty żelbetowej o średnicy 7,5 m i 
grubości 0,30 m. Płyta wykonana jest z betonu żwirowego kl. B20 z dodatkiem preparatu 
„Hydrozol K” przez dodanie do wody zarobowej w ilości 1,5 % wagi cementu. 
Beton kl. B20 szczelny o wskaźniku wodoszczelności W-8 i wskaźniku W/C = 0,45 - 0,55. 
Zbrojenie płyty krzyżowe stalą kl. A-I,  A III 34GS.  
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Występujące w dnie studzienki technologiczne należy wykonywać jednocześnie z płytą 
fundamentową. W studzienkach osadzić beztulejowe przejście z rur "PE" owinięte taśmą 
„Waterstop” R×101. W płycie fundamentowej należy osadzić w czasie betonowania pionowe 
zbrojenie kotwiące ze ścianami oraz  taśmę dylatacyjną z  PCV typ "0" (odpowiednio 
ustabilizowaną w pozycji pionowej). Płyta ułożona jest na warstwie podłoża z betonu  B 7,5 
zaizolowanego dwoma warstwami papy na lepiku. 

Ściany  
Ściany zewnętrzne zbiornika o wysokości 6,6 m i grubości 0,20 m zaprojektowano w kształcie 
cylindra o średnicy Dw = 6,258 m. .  Przewiduje się szalowanie ścian szalunkami systemu DOKA. 
Przy szalowaniu tradycyjnym należy stosować sklejkę wodoodporną dla uzyskania gładkiej 
powierzchni.  
Ściany są z betonu B20 z dodatkiem preparatu "Hydrozol K" przez dodanie do wody zarobowej w 
ilości 1,5 % wagi cementu. Beton klasy B20 wg PN-88/B-06250 szczelny o stopniu 
wodoszczelności W-8 z kruszywa otoczakowego lub łamanego, małonasiąkliwego o wielkości 
ziaren do 20 mm. Wskaźnik wodno-cementowy c/w = 0,45÷0,50. Beton układać warstwami  
o grubości 0.3 do 0.4 m zagęszczając wibratorami wgłębnymi. Wibratory wgłębne zanurzać 
0,10÷0,15 m w warstwie poprzednio ułożonej pionowo w odstępach 0.40÷0.50 m. Do betonu 
stosować cement portlandzki "35" lub "40" wg PN-88/ B-3000 w ilościach min 300-350 kG/m3.  
Ściana zbrojona jest dwustronnie stalą kl. A III znaku 34GS, otulina zbrojenia wynosi 40 mm. 
Miejsca łączenia prętów poziomych na zakład powinny być przesunięte względem siebie na 
odległość 1.5 długości zakładu podanego na rysunku. Dopuszczalny przekrój zbrojenia łączonego w 
jednym miejscu w stosunku do wymaganego przekroju nie może przekraczać dla stali żebrowanej 
50 %. Ściana jest ocieplana styropianem grubości 50 mm i otynkowana tynkiem strukturalnym  na 
siatce z włókna szklanego zatopionego w masie klejowej. 
Część dolna ocieplenia jest osłonięta tynkiem cementowym grubości 30 mm wykonanym na siatce 
z włókna szklanego. Przed ociepleniem w ścianie konstrukcyjnej osadzić zewnętrzną drabinę 
stalową. Na powierzchni wewnętrznej ściany nie przewiduje się żadnej powłoki..  

 Płyta nadkomorowa  
 Zbiornik przykryty jest żelbetową płytą okrągłą gr.  0,20 m opartą na obwodzie. Płyta jest z 
betonu kl. B20 zbrojonego stalą A III znaku 34GS i AI. Dołem siatka z prętów Kl. AIII  φ 10 mm o 
oczkach 150 mm, a górą siatką z prętów kl. A-I φ 8 mm o oczkach 200 mm. 
W płycie należy wykonać kwadratowy otwór o wym. 800 × 800 mm. oraz tuleje do zamontowania  
2 nawietrzaków φ 219 mm i 1 wywietrzaka φ 160 mm.  Na płycie konstrukcyjnej i warstwie 
spadkowej ułożyć folię budowlaną oraz  ocieplenie z 60 mm warstwą styropianu, a na niej 
wykonanie odpowiednio poddylatowanej warstwy ochronnej grubości 35 mm z zaprawy 
cementowej 1: 3. Na krawędzi płyty przewiduje się wieniec murowany z cegły klinkierowej kl. 35 
na zaprawie cementowej 1: 3.      

Obudowa włazu do zbiornika 
 Przewiduje się obudowę składającą się z  włazu ocieplonego osadzonego na ocieplonym 
cokole żelbetowym. Właz ze stali nierdzewnej z kominkiem wentylacyjnym, ocieplony, zamykany 
o wym. 800 × 800 mm.   

   Izolacja pozioma  
 Izolacja pozioma płyty fundamentowej składa się z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku 
wykonanej na podłożu z betonu B7,5. 
Płyta stropowa pokryta jest dwoma warstwami papy zgrzewalnej wg. PN-91/B-27618. 

   Izolacja pionowa  
 Izolację pionową przewidziano wykonać na ścianie zbiornika, poniżej poziomu terenu 
(poziom obsypania) oraz na powierzchni bocznej płyty fundamentowej. Wykonać ją należy z 
powłoki BITIZOL R × 1 i  P × 2.  
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  Posadzka  
  Na dnie zbiornika wykonać warstwę spadkową z zaprawy cementowej 1:3 grubości 20-70 mm o 
spadku w kierunku studzienek.  

 Obróbki blacharskie  
 Wykonać z  blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,60 mm.  

 Roboty ślusarskie  
 Balustradę zewnętrzną i drabiny wykonać ze stali . Włazy do zbiornika ze stali nierdzewnej, 
ocieplone, zamykane. Drabiny zamocować do ściany zbiornika za pomocą śrub segmentowych, 
rozporowych, krótkich  M 12 - SŁR.  

Zabezpieczenie antykorozyjne  
 Wszystkie elementy stalowe występujące na zewnątrz zbiornika należy zabezpieczyć przez 
malowanie farbami chlorokauczukowymi.  
Powierzchnię stalową oczyścić ze zgorzeliny, tłuszczu, luźno związanej rdzy do drugiego stopnia 
czystości podłoża.  
Najpierw malować dwukrotnie farbę chlorokauczukową do gruntowania, chromianową, czerwoną, 
tlenkową o symbolu 7221-006-250 wg BN-69/6113-16 a następnie trzykrotnie emalią 
chlorokauczukową ogólnego stosowania o symbolu 7261-000-860.  
Elementy stalowe stykające się z wodą należy zabezpieczyć przez malowanie farbami 
epoksydowymi następująco : 
- gruntowanie 2 x farbą epoksydową o symbolu 7422-000-250 wg BN-78/6113-65 
- malowane 3 x farbą epoksydową o symbolu 7459-482-000 koloru białego z utwardzaczem  
  8222- 482-130. Zamiast malowania farbami epoksydowymi, elementy stalowe można   
   pocynkować 

Zagospodarowanie terenu zbiornika i pompowni wody 
Projektowany zbiornik wyrównawczy wody Vu = 200 m3 zlokalizowano w Kadłubie Wolnym na 
działce nr 535/2 własności gminy Zębowice.  
Przed przystąpieniem do wykonywania zbiornika wody wraz z uzbrojeniem należy z  terenu robót 
zdjąć warstwę humusu gr. ok. 30 cm oraz rozebrać istn. ogrodzenie i chodnik. 
Po wykonaniu zbiornika, studzienki zasuw, rurociągów technologicznych oraz nowego chodnika i  
ogrodzenia zgodnie z załączonym planem zagospodarowania terenu w skali  
1 : 500, całość terenu należy wyprofilować do rzędnej 235,00 m.  
       Chodnik 
Przewiduje się rozbiórkę istn. chodnika z tłucznia i wykonanie nowego chodnika szer. 1,0 m z 
kostki betonowej typu „Polbruk” umożliwiającego dojście do komory istn. pompowni i proj. 
zbiornika.  
W celu wykonania chodnika  należy : 
  - ustawić obrzeża trawnikowe 8 x 30 cm na ławie z chudego betonu gr. 5 cm 
  - ułożyć podsypkę z piasku gr. 24 cm z dokładnym ubiciem, 
  - ułożyć podbudowę z miału kamiennego gr. 5 cm na której ułożyć chodnik z kostki betonowej 
   „Polbruk” koloru szarego gr. 6 cm. 

      Ogrodzenie 

Przewiduje się rozbiórkę istn. ogrodzenia z siatki stalowej i wykonanie nowego z paneli stalowych 
wys. 1530 mm, zgrzewanych punktowo i zabezpieczonych antykorozyjnie przez ocynkowanie 
ogniowe.  Słupki o wym. 60 x 40 x 2,0 mm i wys. 2000 mm osadzone będą w cokole betonowym 
co 2,5 m.  Cokół ogrodzenia wykonać z betonu B-20 o wym. 20 × 60 cm.  Furtkę wykonać z 
kątowników i płaskowników stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie przez ocynkowanie 
ogniowe.  Przy ogrodzeniu od strony furtki ustawić tablicę informacyjną.  
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Ukształtowanie terenu, zieleń 
Po zrealizowaniu wszystkich obiektów rozplantować zgromadzony uprzednio humus gr. ok. 30 cm 
do rzędnej 235,30 m (podwyższenie terenu o ok. 0,20 m)  i obsiać cały  teren  trawą. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót:  
a)  ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu  
           podano w ST „Wymagania ogólne" 
b)  wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń 
c)  wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ)  
     na terenie i poza placem budowy 
d)  wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat  
      Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne : 
a)   badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych            
w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych,        
a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie, wiarygodnych i reprezentatywnych wyników 
dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 
Inspektorowi Nadzoru w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 
b)  wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie 
później niż w terminie i w formie określonej w PZJ 
c)  badania kontrolne obejmują cały proces budowy 

6.3. Badania jako ści robót w czasie budowy . 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych. 
W czasie prowadzenia robót jak również po ich ukończeniu należy przeprowadzić próby i badania  
polegające na: 
-   sprawdzeniu wytrzymałości betonu na ściskanie na próbach pobranych przy stanowisku betonowania 
     Próbki pobierać należy losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania. Częstotliwość pobierania  
     próbek nie może być mniejsza niż 1 próbka na 50 m3, 1 próbka na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię  
    betonu., 
-   badanie przepuszczalności wody przez beton przeprowadzane na  próbkach sporządzonych w warunkach  
     labolatoryjnych podczas projektowania oraz próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania co najmniej  
     raz w okresie betonowania. Dopuszcza się badanie przepuszczalności wody na próbkach wyciętych z  
      konstrukcji. 
Kontrola jakości robót przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru polega na sprawdzeniu poziomów i 
pionów wykonanych szalunków, zgodności ułożonego zbrojenia z projektem, grubości otuliny 
zbrojenia, zachowana ciągłość betonowania a w przypadku przerw roboczych kontrola uszczelnienia 
taśm dylatacyjnych. 
Po wykonaniu konstrukcji przed dalszymi robotami ocieplającymi i wykończeniowymi powinna być 
sporządzona próba szczelności zbiornika. Kontrolę jakości wykonanych robót oraz próbę szczelności 
przeprowadzać wg. normy PN-85/B-10702- Zbiorniki . Wymagania i badania przy odbiorze. 
Z przeprowadzonych prób i badań należy sporządzać stosowne protokoły z oceną i interpretacją wyników 
w stosunku do obowiązujących przepisów i norm. 

7. OBMIAR ROBÓT  
• Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
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• Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w jednostkach miary podanych w punkcie  1.3. niniejszej ST. 
• Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 
• Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów   z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych 
w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

• Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora 
Nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
• Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w  ST „Wymagania ogólne". 
• Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
• Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
• Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
• Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 
• Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, 

obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań. 

• Zgodnie z postanowieniami Umowy należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
• Cena wykonania robót obejmuje: 

a)  prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą 
b)  dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie 
c) wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montażu osprzętu; montażu i    
      rozruchu urządzeń 
d) wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy 
e)  uporządkowanie placu budowy po robotach 
f)   wykonanie badań i prób po montażowych. 

 

10. PRZEPISY I NORMY 
 
PN-68/B-06050 – Roboty ziemne wymagane dla prób i odbiorów 
PN - B - 30000 -  Cement portlandzki 
PN - B - 06712 - Kruszywa mineralne do betonu 
PN - B - 32250 - Woda do betonów i zapraw 
PN - B - 06250  - Beton zwykły 
PN - B - 10702 - Zbiorniki wymagania i badania przy odbiorze 
PN - 82/H-93215 - Walcówki i pręty stalowe do zbrojenia 
PN - B - 03264 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów Programu 
Strukturalnej Pomocy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
 
 


