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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
PRZYŁĄCZY WODNO-KANALIZACYJNYCH  

 
1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie przyłączy wodno-kanalizacyjnych dla projektowanej rozbudowy 
ośrodka zdrowia o gabinety rehabilitacyjne  - Walce dz.nr 2715/9,  2688/1 k.m. 9. 
 
1.2.  Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
KaŜdy z oferentów zobowiązany jest ponadto do zapoznania się z projektem technicznym 
oraz z przedmiarem robót. 
 
1.3.  Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej. Niniejsza 
specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót: 

•  budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PCV Φ160 mm  
•  budowa przyłącza wodociągowego z rur PE Φ32 mm,  
• towarzyszące budowie przyłączy roboty ziemne. 

1.4.  Określenia podstawowe 
1.4.1 Dziennik budowy 

• opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, słuŜący 
do notowania zdarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy InŜynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

1.4.2 InŜynier 
• osoba prawna lub fizyczna, w tym równieŜ pracownik Zamawiającego, wyznaczona 

przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie 
kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 
warunków umowy (w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 07, 07. 1994r. Prawo 
budowlane - InŜynierem określa się Inspektora Nadzoru – koordynatora). 

1.4.3 Kierownik budowy 
• osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.4 Kosztorys ślepy 

• wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 

1.4.5 Materiały 
• wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją 

projektową specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera. 
1.4.6 Odpowiednia zgodność 

• zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.7 Polecenie InŜyniera 
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• wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez InŜyniera, w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

1.4.8 Projektant 
• uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.9 Rysunki i opisy techniczne 
• część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 

wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
• w części opisowej podane są cechy obiektu nie widoczne w części rysunkowej, 

oraz podane są wymagania dotyczące parametrów technicznych, wymagania 
wytrzymałościowe, polecani producenci elementów i urządzeń. 

1.4.10 Zadanie budowlane 
• część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca oddzielną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-budowlanych. 

1.4.11 Księga obmiaru 
• akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami słuŜący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają 
potwierdzeniu przez InŜyniera. 

1.5. Ogólne wymagania 
•  Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i 
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane,   

•  Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów – w przypadku moŜliwości ich uzyskania – przez inne 
materiały lub elementy o zbliŜonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany 
i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  

• Wykonawca jest zobowiązany do: 
- urządzenia Placu Budowy – w zakresie niezbędnym do wykonania prac  

i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa uŜytkowania oraz 
warunków bezpieczeństwa poruszania się po terenie budowy oraz poza nim 
zarówno dla uczestników procesu budowlanego jak i dla osób postronnych  

- sporządzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzględniając: 
• czynniki mogące stwarzać zagroŜenia 
• wyznaczenie dróg wewnętrznych – transport na potrzeby budowy 
• oszczędnego gospodarowania przestrzenią dla przeprowadzenia prac 
• zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robót 
• zapewnienie koniecznej ochrony ppoŜ. 
• zapewnienie BHP 
• zapewnienie ochrony zdrowia – rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego 

przy prowadzeniu robót remontowych 
• zapewnienie ochrony środowiska i ochrony sanitarnej 
• Wyegzekwowanie od producenta ( dostawcy ) materiałów odpowiedniej jakości     
• Poprowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów, 

komisyjnie sprawdzone, co zostanie potwierdzone protokółem podpisanym przez 
Wykonawcę i zarządzającego realizacją  umowy.  
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� Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 

materiałów 
 i elementów wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
 ostatecznego odbioru robót. 

� Wykonawca będzie takŜe odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za 
utrzymanie  

 wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i 
 w razie 
 ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

� W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
 wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające jak: zapory, światła 
 ostrzegawcze, 
 sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.    

� Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy 

 dotyczące ochrony środowiska naturalnym 
� Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia  

 podziemne, takie jak rurociągi, kable telefoniczne i kable energetyczne. 
� O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi   
 Inspektora Nadzoru oraz zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi 
 współpracować 
 dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonania napraw.  

� Przed  przystąpieniem do wykonania robót ziemnych naleŜy zakończyć wszelkie 
roboty pomocnicze i przygotowawcze oraz powiadomić wszystkich uŜytkowników 
uzbrojenia  

 podziemnego i nadziemnego. 
� Odprowadzenie wody z terenu budowy naleŜy do obowiązków wykonawcy. 
� Wykonawca będzie przechowywał na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 

miejscu 
 wszelkie dokumenty budowy. 

• Dla prowadzenia robót, bezpiecznego ich wykonywania, zakłada się stały nadzór 
Kierownika Robót, jako osoby odpowiedzialnej za te prace. 

Ogólne dane zawiera „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzony przez 
Wykonawcę Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
2. MATERIAŁY 

• Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. 

•  Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muzą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 

CPV-45232150-8 - Roboty w zakresie budowy ruroci ągów do przesyłu wody 
CPV-45232410-9 – Roboty w zakresie budowy kanalizac ji ściekowej 
CPV-45232130-2 – Ruroci ągi do odprowadzania wody burzowej 
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2.1. Przewody  

• Przyłącze kanalizacji sanitarnej wykonane będzie z rur PVC Φ160 mm SDR 34 
średnicy 160 mm ( Dz 160 )  SN – 8 o grubości ścianki 4,7 mm , 

• Przyłącze wodociągowe wykonane będzie z rur PE 32X2,4 mm  
•  Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, 

bez widocznych wŜerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
 
2.2. Armatura. 

�  zasuwa Ŝeliwna kołnierzowa  średnicy DN25 mm, na ciśnienie normalne 1 Mpa , 
�  skrzynka uliczna Ŝeliwna do zasuw  
•  kształtki Ŝeliwne kołnierzowe i PE  

 
2.3  Materiały inne  

�  piasek na podsypkę i obsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych 
norm  

   PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112     
� beton B-10 i B-20 wg BN-81/9192-04 i BN-81-9192-05 
�  tabliczki do oznakowania zasuw i hydrantów 
�  śruby z nakrętkami i podkładkami 
�  taśma PCV koloru niebieskiego z wkładką metalową 
�  nasada rurowa – opaska Ŝeliwna 
�  uszczelki gumowe do połączeń kołnierzowych 
�  studnie tworzywowe 200/425 z teleskopem i włazem Ŝeliwnym 40 T 
�  kształtki kanalizacyjne z PCV średnicy 160x4,0 mm SN - 4 
� - tuleje ochronne PCV dla przejścia szczelnego przez ścianki betonowe zgodnie z  

   zaleceniami producenta rur  
 

3. SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów. 
 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 
4.1. Rury. 

•  Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 
długości. Kształtki naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas 
transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek naleŜy unikać ich 
zanieczyszczenia. Wyładunek rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika 
widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umoŜliwiającą zaciskanie się 
zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. 

 
4.2. Armatura. 

•  Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. 
Armaturę naleŜy składować w magazynach zamkniętych. Armatura powinna być 
dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i 
materiały pomocnicze naleŜy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach 
zamkniętych, w pojemnikach. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT. 
5.1.   Roboty przygotowawcze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót, oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami  
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robótoraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacjąumowy nie 
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.Wykonawca zatrudni 
uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin. Stabilizacja sieci punktów 
odwzorowania złoŜonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w 
przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one 
załoŜone ponownie na jego koszt, równieŜ w przypadkach gdy roboty budowlane 
wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich 
usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.  
Przed przystąpieniem do robót naleŜy wykonać prace przygotowawcze związane  
z pomiarami, organizacją robót, komisyjnym przejęciem terenu budowy, ustalenie 
miejsca wywozu nadmiaru ziemi, uzyskanie zezwoleń na rozpoczęcie robót.   
Projektowane osie przewodów naleŜy oznaczyć w terenie przez geodetę z uprawnieniami.       
Oś przewodu oznaczyć w sposób trwały i widoczny, z załoŜeniem ciągów reperów  
roboczych.                                                                                                                        
Punkty na osi trasy naleŜy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków  
osiowych z gwoździami.  Kołki osiowe naleŜy wbić na kaŜdym załamaniu trasy, a na  
odcinkach prostych co około 30-50 m                                                                                        
Na kaŜdym prostym odcinku naleŜy utrwalić co najmniej 3 punkty.                                       
Kołki świadki wbija się po dwóch stronach wykopu tak, aby istniała moŜliwość odtworzenia  
jego osi podczas prowadzenia robót.                                                      
W terenie zabudowanym repery robocze naleŜy osadzić w ścianach budynków w postaci  
haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych naleŜy nawiązać do reperów sieci 
państwowej. 
Ustalenie miejsca włączenia do istniejącego przewodu wodociągowego i projektowanego    
kanału sanitarnego ( odbiornika ). 
Przed przystąpieniem do robót włączeniowych do istniejących studzienek naleŜy wykonać   
inwentaryzację rzeczywistych rzędnych posadowienia kanałów.  
W przypadku rozbieŜności z danymi określonymi w dokumentacji projektowej zostaną  
wprowadzone stosowne korekty w ramach nadzoru autorskiego. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy wykonać urządzenie odwadniające,  
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 
Urządzenia odwadniające naleŜy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania 
robót.   
W miejscach gdzie moŜe zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę naleŜy  
prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.  
W miejscach koniecznych Wykonawca wykona swobodne przejścia nad wykopem (kładki)  
dla ruchu pieszego wraz z oznakowaniem.  
Ponadto w ramach robót przygotowawczych naleŜy wykonać próbne przekopy    
inwentarzowe dla dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia podziemnego.  
 
5.2.   Roboty ziemne 

� Wykop najlepiej rozpocząć od najniŜszego punktu, aby zapewnić grawitacyjny 
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odpływ     wody z   wykopu w dół  po jego dnie.  

� Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 
dokumentacji    

    technicznej. Sposób wykopu wykonywanego ręcznie naleŜy pozostawić na 
 poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o ok. 5 cm Przy wykopie 
 wykonywanym mechanicznie  spód wykopu ustala się na poziomie ok. 20 cm 
 wyŜszym od rzędnej projektowanej, bez względu na rodzaj gruntu. 

� Profilowanie dna pod rurociąg winno być wykonane ręcznie w warunkach 
„suchych”. 

� Przy wykonaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na 
głębokości    

    równej lub większej niŜ  głębokość posadowienia tych budowli naleŜy je 
 zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem. 

� Szerokość wykopu o ścianach pionowych dla budowy wodociągu w przyjętym 
rozwiązaniu wynosi dla przyłączy wodociągowych 0,80 m natomiast szerokość 
wykopu  o ścianach pionowych dla kanału sanitarnego wynosi  0,90 m dla rur PCV 
160 mm  

� Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez obudowy moŜna prowadzić 
tylko w gruntach suchych, gdy nie występują  wody gruntowe , teren nie jest 
obciąŜony nasypem przy krawędziach wykopu w pasie o szerokości równej co 
najmniej głębokości wykopu H;  dopuszczalne głębokości wykopów w gruntach 
określanych wg PN74/B-02480 wynoszą:  w gruntach spoistych -1,5m,  w 
pozostałych -1,0m. 

� Zgodnie z normami europejskimi  moŜna  stosować wykop bez  umocnienia do 
głębokości 1,25m w  gruntach sypkich niespoistych jeśli spadek terenu nie jest 
większy  jak  1:10.  W gruntach zwartych przy  podłoŜu spoistym  lub kamienistym – 
do 1,75 m  i  tylko w wypadku jeśli  górna część  wykopu  (gł. ponad 1,25 m) będzie 
częściowo zeskosowana 45o  lub  umocniona.    

� Wykopy ręczne (z szalowaniem aŜurowym ścian wypraskami stalowymi ) - zgodnie 
z   warunkami przyjętymi w obmiarze robót oraz w pobliŜu miejsc kolizji z 
uzbrojeniem podziemnym, natomiast wykopy mechaniczne na odkład z aŜurowym i 
pełnym umocnieniem pionowych ścian wykopów – dla rur PE i PCV raz wykopy 
mechaniczne z rozplantowaniem nadmiaru ziemi                                                                                                            

� Niezbędne są zejścia do wykopów w postaci drabin; drabiny powinny mieć szczeble 
co 30- 40 cm i być umocowane tak , aby nie groziło niebezpieczeństwo ich poślizgu 
lub przechyłu. 

� Teren ( pasy drogowe)  po wykonaniu robót (zasypce) naleŜy niezwłocznie 
doprowadzić do stanu pierwotnego. 

� Wykonawstwo robót ziemnych naleŜy prowadzić w sposób gwarantujący jak 
najmniejszą uciąŜliwość dla mieszkańców; naleŜy dąŜyć do szybkiego zasypania 
otwartych wykopów (po odbiorze próby ciśnieniowej wykonanego odcinka)  czyli   
praktycznie prowadzić front robót na krótkich odcinkach robót. 

� Roboty ziemne wykonać zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050,            
     BN-72/8932-01. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie 
 wykonywanego wykopu, krzyŜujące się lub biegnące równolegle z wykopem 
 powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone 
 w sposób zapewniający ich eksploatację. Wykopy pod kanał sanitarny, deszczowy i 
 przyłącza naleŜy wykonać wąsko przestrzenny o ścianach pionowych. Rozkładanie 
 wykopu ciągłego odbywa się przez ułoŜenie bali drewnianych po obydwu stronach 
 osi przewodu w ustalonych  odległościach, stanowiących szerokość wyrobiska 
 wykopu.                                                                                                                       

� W warunkach ruchu ulicznego, juŜ w momencie rozkładania  wykopów, naleŜy    
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     przewidzieć konieczność przykrywania wykopów pomostami z bali dla przejścia dla  
     pieszych lub przejazdu. Wykop powinien być zabezpieczony barierą o wysokości 
 1,0 m  a na noc oświetlony światłami drogowymi.      

� RóŜnice rzędnych dna wykopu, powodujące odchylenie spadku przewidzianego w  
      Dokumentacji Projektowej, nie powinny przekraczać w Ŝadnym jego punkcie 2cm 
 i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani 
 zmniejszenia  jego do zera. 

� Odspojenie gruntu w wykopie wąsko przestrzennym naleŜy wykonać ręcznie  z    
     zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku.                                   
       Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 
 Dokumentacji Projektowej. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej 
 stronie wykopu,    w odległości co najmniej 1,0m od krawędzi wykopu.                                

� Nadmiar urobku naleŜy rozplantować  w na terenie świrowni.  
� Głębokość wykopu dla wodociągu oraz kanalizacji zgodnie z dokumentacją  

       projektowo – kosztorysową. 
� Do robót ziemnych moŜna przystąpić po usunięciu bądź zabezpieczeniu wszystkich  

      kolizji podziemnych przed uszkodzeniem.   
� Z uwagi na  braku miejsca grunt naleŜy ładować na środki transportu kołowego i  

      wywieść w miejsce wskazane przez Inspektora w celu chwilowego składowania 
 przed późniejszą zasypką. Nadmiar ziemi  pochodzącej z wykopu naleŜy wywozić 
 w miejsce wskazane przez Inspektora.   

� W trakcie realizacji robót ziemnych naleŜy nad wykopem ustawić ławy celownicze,  
      umoŜliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i oraz rzędną dna.   
      Ławy celownicze naleŜy montować nad wykopem na wys. ok. 1 m nad 
 powierzchnią terenu. PołoŜenie celowników naleŜy sprawdzić codziennie przed 
 rozpoczęciem robót  montaŜowych.  

� Wykopy winny być wykonywane w takim okresie i w taki sposób, aby moŜna 
natychmiast przystąpić do robót montaŜowych a następnie  zasypania wykopu. 

� Grunty przeznaczone do wymiany, powinny być składowane w sposób 
uniemoŜliwiający  zmieszanie się z gruntami przeznaczonymi do zasypania 
wykopów. 

 
5.3. Odbudowa ścian i rozbiórka obudowy 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegółowy opis 
proponowanych metod zabezpieczenia ścian pionowych wykopów na czas budowy  
wodociągu, kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków zapewniający bezpieczeństwo 
pracy i ochronę wykonywanych robót.    
 Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe naturalne naleŜy zabezpieczyć przed rozmyciem przez płynące wody opadowe 
lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0,2-0,3m i studzienek(szybików)  
wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zabezpieczający dostanie się  
wody z powrotem do wykopu i wypompowania gromadzącej się w nich wody.        
Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoŜe przed naruszeniem struktury gruntu   
powinna wynosić 0,15 m.                                                                                               
Odchylenie grubości warstwy nie powinno przekraczać 3cm Zdjęcie tej warstwy  
powinno być wykonane bezpośrednio przed ułoŜeniem przewodu. 
Materiał  do podsypki  powinien  spełniać  następujące wymagania: 
- nie powinny występować  cząstki o wymiarach  większych niŜ  20 mm;  
- nie  moŜe być zmroŜony;  
- nie moŜe zawierać przypadkowych ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Poziom podłoŜa musi być tak wykonany, aby rurociągi mogły być układane bezpośrednio  
na nim. Wysokość podsypki piaskiem po zagęszczeniu wynosi 0,15 m   
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NaleŜy zwrócić uwagę na to, aby ani podsypka ani teŜ grunt pod przewodem nie zostały  
naruszone (rozmyty, spulchniony, zmarznięty itp.) przed zasypaniem wykopu.                    
W przeciwnym razie naleŜałoby usunąć naruszony grunt na całej powierzchni dna i  
zastąpić go nową podsypką z piasku.  
W sytuacji, kiedy nastąpiło tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu poniŜej  
projektowanego poziomu ułoŜenia przewodu, naleŜy uzupełnić tę warstwę piaskiem  
odpowiednio zagęszczonym.  
Badania podłoŜa wykonać zgodnie z wymaganiami normy: PN-EN1610 
 
5.4.   Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Po wykonaniu robót montaŜowych przyłącza wodociągowego z rur PE , kanalizacji  
sanitarnej z rur PCV oraz wykonaniu prób szczelności z naleŜy przystąpić do zasypywania 
wykopu gruntem rodzimym.  
Zasypkę gruntem rodzimym moŜna wykonać po wykonaniu obsypki rur piaskiem.  
Wypełnienie wykopu wykonywać w dwóch etapach: 
I etap: wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rur, czyli tzw. obsypka rurociągów 
II etap: wypełnienie wykopu nad strefą ochronną rur, czyli tzw. zasypka rurociągów.                           
Obsypkę wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego /zwykle piasku lub Ŝwiru/, którego   
wielkość ziaren, w bezpośrednie bliskości rury, nie powinna przekraczać 10% nominalnej   
średnicy rury lecz nigdy nie moŜe być większa niŜ 60 mm /nawet dla duŜych rur/, Materiał  
obsypki nie moŜe być zmroŜony ani teŜ zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego  
materiału. W celu zapewnienia całkowitej stabilności rurociągu, konieczne jest zadbanie o  
to, aby materiał obsypki szczelnie wypełniał przestrzeń nad rurą. Do ubijania warstw  
obsypki nad rurą moŜna uŜywać ubijaków drewnianych, Obsypkę wykonywać warstwami,  
równolegle po obu stronach rur, kaŜdą warstwę zagęszczając. Grubość warstw nie 
powinna przekraczać 1/3 średnicy rury. Jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych 
warstw obsypki naleŜy usuwać ewentualne odeskowanie wykopu, zwracając przy tym 
uwagę na staranne wypełnienie wykopu.   
Obsypkę naleŜy prowadzić aŜ do uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej rurociągu, 
tj. warstwy o grubości po zagęszczeniu co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.  
Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezpośrednie spuszczanie mas ziemi 
na rurociąg z samochodów wywrotek.  
Podczas wykonywania zagęszczenia przestrzegać następujących zasad: 

� Przy ręcznym zagęszczaniu /przez ubijanie lub udeptywanie/ maksymalna grubość 
warstw   

 obsypki nie powinna być większa niŜ 10-15 cm zaś przy zagęszczaniu
 mechanicznym grubość tej warstwy jest uzaleŜniona od rodzaju urządzenia 
 wibracyjnego i rodzaju gruntu  
 zagęszczonego. Zaleca się stosowanie sprzętu do zagęszczania, który moŜe 
 pracować po obu stronach przewodu, 

� NaleŜy pamiętać o dokładnym zagęszczeniu – podbiciu gruntu w tzw. pachach 
rurociągu  

� Podbijanie naleŜy wykonywać przy uŜyciu ubijaków drewnianych. Stosowanie 
ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości co najmniej 10 cm od 
rurociągu. 

� Pierwsze warstwy aŜ do osi rury powinny być zagęszczane bardzo ostroŜnie, by 
uniknąć uniesienia się rury.  

� Po wykonaniu obsypki do ½ wysokości rury, wszelkie ubijanie warstw  
 powinno być wykonywane w kierunku od ścian wykopu do rurociągu. 

� Mechaniczne zagęszczanie nad rurą moŜna rozpocząć dopiero, gdy nad jej 
wierzchołkiem została wykonana warstwa ochronna grubości 0,30 m 

� Do zasypki naleŜy dowieść grunt uprzednio wywieziony przy wykonywaniu 
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wykopów. 

� Zasypywanie wykopu po montaŜu rur, studni, mechanicznie  warstwami grubości 30 
cm ( przy pomocy urządzeń zagęszczających ) 

� Materiał zasypkowy  powinien być równomiernie układany i zagęszczony po obu 
stronach rur i studni.     

� Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami ( przy przekopach ) naleŜy uzyskać 
wskaźnik wartości Proctora  zagęszczenia  gruntu -  0,97w pasach drogowych a w 
pozostałych miejscach:  0,90 – 0,95 .  

� Przed zasypaniem dno wykopów naleŜy oczyścić z odpadków i osuszyć.                         
� UŜyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować 

uszkodzenia ułoŜonego przewodu i obiektów na przewodzie.                                                               
� Grubość warstwy ochronnej ( ręcznie wykonanej obsypki rur piaskiem ) zasypu 

strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi 0,3 m. Materiałem 
zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt mineralny, sypki, drobno 
lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480.                                                                                      

� Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach, ze 
szczególnym uwzględnieniem wykopu lub złącza zgodnie z PN-68/B-06050.  

� Po ręcznym zasypaniu – obsypaniu rur piaskiem pozostałe zasypywanie rur w 
wykopie naleŜy prowadzić mechanicznie warstwami grubości 30 cm.                                        

 
5.5.   Roboty montaŜowe 
5.5.1.    Wymagania ogólne 
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie  
z Dokumentacją Projektową. Dla zapewnienia właściwego ułoŜenia przewodów zgodnie z  
projektowaną osią, przez punkty osiowe trwale oznakowane na ławach celowniczych 
naleŜy przeciągnąć drut lub sznurek, na którym zawieszony jest cięŜarek pionu pomiędzy 
dwoma ławami celowniczymi.                                                 
Spadek przewodów naleŜy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów  
stałych znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mają stanowić  
np. kołki drewniane wbite w dno wykopu. Przed opuszczeniem rur do wykopu naleŜy  
sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń powstałych w czasie transportu i  
składowania. Ponadto rury naleŜy starannie oczyścić zwracając szczególną uwagę na  
kielichy i bose końce rur. Rury uszkodzone naleŜy usunąć i zmagazynować poza strefą  
montaŜową. Rury naleŜy opuszczać do wykopu powoli i ostroŜnie. Niedopuszczalne jest  
rzucanie rur do wykopu. Rury o niewielkiej masie naleŜy układać w wykopie ściśle  
osiowo, ręcznie lub za pomocą drągów. Rury cięŜkie, opuszczane mechanicznie, naleŜy  
umieszczać we właściwym połoŜeniu, gdy są podwieszone i dopiero wówczas zwolnić  
podwieszenie. Przy opuszczaniu i układaniu rur naleŜy zwrócić szczególną uwagę na to  
aby nie dopuścić do uszkodzenia. Rurę uszkodzoną przed lub po ułoŜeniu jak równieŜ 
przy wykonaniu połączeń naleŜy wymienić. KaŜda rura powinna być ułoŜona zgodnie z 
projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej 
długości co najmniej  1/4 obwodu symetrycznie do swojej osi. 
Dla wykonania złączy przewodów naleŜy wykonać w wykopie odpowiednie gniazda   
(podkopy). Wymiary gniazd naleŜy dostosować do średnicy i rodzaju złączy. 
Odchylenie osi ułoŜonego przewodu do ustalonego kierunku osi przewodu  
wodociągowego nie moŜe przekraczać  2 cm 
RóŜnice rzędnych ułoŜonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej  
nie mogą przekraczać 2cm 
Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno być dokonane przy  
pomocy odpowiednich łuków. 
 
5.5.2. MontaŜ przewodów wodociągowych. 
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Układanie rur PE ciśnieniowych moŜe się odbywać na przygotowanym podłoŜu, które  
profiluje się w miarę układania rurociągu w kierunku postępu montaŜu przewodu.  
Złącza powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem wolnej przestrzeni po obu       .                  
stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu.  
Rury PE łączyć metodą zgrzewania doczołowego lub metodą elektrooporową.    
NaleŜy zachować minimalne odległości skrajni sieci wodociągowej od elementów 
uzbrojenia podziemnego: 
- oś kabla energetycznego - 0,70 m 
- od skrajnia rury kanalizacyjnej - 1,20 m 
- od linii ogrodzeń - 1,0 m 
- od krawędzi  fundamentu słupa energetycznego - 0,70 m 
- od drzew nie objętych ścisłą ochroną - 2,0 m 

5.5.3. MontaŜ elementów uzbrojenia wodociągu.  

Zasuwy naleŜy montować zgodnie z dokumentacją techniczną. 
KaŜda zasuwa Ŝeliwna powinna spoczywać na podłoŜu wzmocnionym, niezaleŜnie od 
rodzaju gruntu. Przy montaŜu zasuw w miejscach naraŜonych na występowanie obciąŜeń  
dynamicznych wskazane jest instalowanie trzpienia teleskopowego minimalizującego  
uszkodzenia przewodu.  Skrzynki zasuwowe powinny być zabezpieczone przed 

przemieszczaniem się poprzez utwardzanie betonem nawierzchni wokół skrzynki  

5.5.4. Oznakowanie uzbrojenia 
Wbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy, hydranty, rurki kontrolne rur ochronnych  
naleŜy trwale oznakować tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z wymaganiami normy     
PN-86/B-09700. Tablice naleŜy umieścić na trwałych obiektach budowlanych lub  
specjalnych słupkach na wysokości 2m nad terenem, w miejscach widocznych, w  
odległości nie większej niŜ 25m od oznaczonego uzbrojenia. 
 
5.5.5. MontaŜ przewodów kanalizacyjnych 
Kanały naleŜy układać zgodnie z wymaganiami normy PE-EN 1610 oraz instrukcją 
montaŜową układania rur dostarczoną przez producenta rur. Przewody z PVC moŜna 
montować przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednak Ŝe z uwagi na 
zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać 
połączenia w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C. Odnosi si ę to w szczególności  do 
łączenia elementów z PVC z elementami z innych materiałów. Sposób montaŜu 
przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją 
techniczną. Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu moŜe się odbywać dopiero 
po przygotowaniu podłoŜa. Przed  opuszczeniem  rur  do  wykopu,  naleŜy  sprawdzić ich 
stan techniczny -nie mogą mieć uszkodzeń, oraz zabezpieczyć je przed 
zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci 
zaślepek, korków itp. Rury moŜna opuszczać do wykopu ręcznie. Układanie odcinka 
przewodu moŜe odbywać się na przygotowanym podłoŜu. PodłoŜe profiluje się w miarę 
układania przewodu, a grunt z podłoŜa wykorzystuje się do stabilizacji ułoŜonej juŜ części 
przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. NaleŜy przy tym zwrócić uwagę na 
to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się, zaś przy połączeniu 
kielichowym bosy koniec rury wszedł do miejsca oznaczonego na niej. Przewód po 
ułoŜeniu powinien ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej długości w co najmniej 1/4 
jego obwodu. NaleŜy sprawdzać prawidłowość ułoŜenia rur / oś i spadek / za pomocą ław 
celowniczych,łaty mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów 
pomocniczych.  Złącza powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej 
wolnej przestrzeni po obu stronach połączenia , do czasu przeprowadzenia próby na 
szczelność przewodu. Przewody powinny być układane ze spadkami podanymi w 
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dokumentacji projektowej. Spadek dna rury powinien być jednostajny na trasie między 
studniami. Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie spadków przewodów i 
trasy.KaŜda rura po ułoŜeniu z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoŜa na 
całej swej długości.  NaleŜy zachować minimalne odległości skrajni projektowanego 
kanału od elementów uzbrojenia:  
-oś kabla energetycznego – 0,8 m; 
-skrajnia rury wodociągowej Dn<= 300 – 1,2 m; 
-krawędź  fundamentu słupa energetycznego lub teletechnicznego – 1,0 m; 
od drzew nie objętych ścisłą ochroną – 2,0 m . 
Przewód przyłącza będzie uzbrojony w studnie tworzywowe 200/425 mm z teleskopem i 
włazem Ŝeliwnym 40.  
Fragment przewodu kanalizacyjnego od budynku do studni S1 naleŜy przed zasypaniem 
rurociągu zaizolować termicznie otulinami ze szkła piankowego prod. Foamglas o grubości 
minimum 50 mm według instrukcji montaŜowej producenta. 
         
5.5.6. Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja 
Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganymi normy              
PN-81/B-10725. Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnicę powinna być  
taka, aby dla przewodów z rur PE  przy próbie hydraulicznej ciśnienie wykazane na  
manometrze nie spadło w ciągu 30 min poniŜej wartości ciśnienia próbnego.         
 Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód naleŜy od zewnątrz oczyścić, w  
czasie badania powinien być umoŜliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron.  
Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za  
pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości powinien  
być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i profilu.                                                  
Na badanym odcinku przewodu nie powinny być instalowane, przed przeprowadzeniem  
próby szczelności hydranty i inna armatura z wyjątkiem zasuw, które w czasie badania  
powinny być całkowicie otwarte zaś dławiki dociągnięte w sposób zapewniający ich 
całkowitą szczelność. 
Wykopy powinny być zasypane ziemią do wysokości połowy średnicy rur, zaś ziemia 
powinna być dokładnie ubita z obu stron przewodu, kaŜda rura powinna być w środku 
obsypana maksymalnie ziemią, piaskiem, a ponadto w szczególnych przypadkach 
zakotwiona, złącza rur nie powinny być zasypane.   
Ciśnienie próbne odcinka przewodu naleŜy przyjąć wyŜsze od najwyŜszego  
występującego w badanym odcinku przewodu ciśnienia roboczego: 
Wysokość ciśnienia próbnego powinien wskazywać manometr przy pompie hydraulicznej. 
Ciśnienie próbne całego przewodu niezaleŜnie od średnicy naleŜy przyjąć równe   
maksymalnemu występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczym. 
Po zakończeniu  budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności naleŜy  
dokonać jego płukania, uŜywając  do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody  
powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne 
z przewodu. Przewód moŜna uznać za dostatecznie wypłukany, jeŜeli wypływająca z 
niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna. 
Przewody wodociągowe wody pitnej naleŜy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów  
wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu.                                        
Czas trwania dezynfekcji powinien wynosić 24 godziny. Po usunięciu wody zawierającej  
związki chloru naleŜy przeprowadzić ponowne płukanie 
Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji przewodu, jeŜeli wyniki badań bakteriologicznych  
wykonanych po płukaniu przewodu wykaŜą, Ŝe pobrana próbka wody spełnia wymagania  
dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze. 
Próbie szczelności naleŜy poddać równieŜ poddać wykonany kanał sanitarny z studniami  
rewizyjnymi zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną  
zgodnie z programem zapewnienia jakości . Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy 
moŜe zaŜądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe 
poziom ich wykonania jest zadowalający.  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy 
brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, Ŝe 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań.  
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
 
6.1.   Roboty ziemne 
Po wykonaniu wykopu naleŜy sprawdzić czy pod względem kształtu i wykończenia 
odpowiada on wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokładność wykonania nie  
przekracza tolerancji podanych ST i normach BN-83/8836-02, PN-68/B-06050,                
BN-77/8931-12, BN-72/8932-01. 
 
Sprawdzeniu podlega: 
- wykonana obsługa geodezyjna 
- sprawdzenie stanu technicznego elementów szalunkowych przewidzianych do 
zastosowania.   
- zgodności osi i głębokości za pomocą niwelatora 
- wykonanie podłoŜa w zakresie szerokości, grubości, zagęszczenia i spadku  
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
- stan umocnienia wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych     
    przy montaŜu, 
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów oraz stan wykonanych szalunków  
- wykonanie zasypki poprzez badanie wskaźników poszczególnych warstw zasypu 
- wykonanie zabezpieczenia przed zalaniem wodą 
Po wykonaniu zasypki kontrola robót polega na wizualnym sprawdzeniu czy usunięto 
umocnienie ścian  oraz czy grunt uŜywany do zasypki nie posiada kamieni. 
Wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów powinien być zgodny z pkt.5.6.  
 
6.2. Roboty monta Ŝowe  przył ączy wodoci ągowo-kanalizacyjnych  
Kontrolę jakości robót instalacyjno – montaŜowych naleŜy przeprowadzić zgodnie z 
wymaganiami normy PN-81/B-10725 
NaleŜy przeprowadzić następujące badania: 
- zgodność z Dokumentacją Projektową, 
- materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanych pkt. 2 
- ułoŜenia przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych  
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- ułoŜenia przewodów na podłoŜu, 
- odchylenia osi przewodów  
- odchylenia spadku od profili podłuŜnych 
- zmiany kierunków przewodów, 
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych  – rzędne posadowienia, pokryw i włazów  
- zabezpieczenia przed korozją części metalowych, 
- kontrola połączeń przewodów                                         
- działania zasuw, zaworów i  hydrantów  
- układanie przewodów w rurach ochronnych  
- szczelności przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych 
- sprawdzenie szczelności kanałów z studniami na infiltrację i eksfiltrację 
Wykonawca powinien przedłoŜyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby i atesty gwarancji 
producenta dla stosownych materiałów, Ŝe zastosowane materiały spełniają wymagane 
normami warunki techniczne. 
 
6.2.1. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:  
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m 
- odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać  3cm 
- odchylenie szerokości warstwy podłoŜa i szerokości wykopu o ścianach pionowych   
   nie powinno przekraczać  5 cm 
- odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać  2 cm, 
- odchylenie rzędnych ułoŜonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno    
   przekraczać  1 cm, 
- odchylenie spadku ułoŜonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno   
   przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%   
   projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 
- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do  5 mm , 
- odchylenie wymiarów w planie obiektów nie powinno być większe niŜ 0,1 m. 
- odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać   5 cm  
- odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać  3 cm 
- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 
  100 m powinien być zgodny.  
- grubość podbudowy studni – dopuszczalna odchyłka – 20 % 
- kontrola wysokościowego połoŜenia dna i wierzchu studni – pomiar naleŜy wykonać 
niwelatorem na kaŜdej studni.  W przypadku stwierdzenia nieszczelności kanałów i studni 
przy wykonywaniu badań na na eksfiltrację i infiltrację, nieszczelności muszą zostać 
usunięte, a następnie ponowić  wykonanie badań w zakresie w/w prób. 
Wykonanie robót sprawdza i potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Próba szczelno ści przewodów wodoci ągowych  

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu naleŜy przeprowadzić 
próby szczelności. Próby szczelności naleŜy wykonywać dla kolejnych odbieranych 
odcinków przewodu ale na Ŝądanie inwestora lub uŜytkownika naleŜy równieŜ 
przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. 
Zaleca się przeprowadzać próbę ciśnieniową hydrauliczną. Sposób przeprowadzania i 
pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane w normie. 
NiezaleŜnie od wymagań określonych w normie naleŜy zachować następujące warunki 
przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności. 
- zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z  obowiązującymi     
   przepisami  
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- odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długości  do ok. 600 m; 
-wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne; 
-odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilny i zabezpieczony przed 
wszelkimi przemieszczeniami;  
-wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte; 
-profil przewodu powinien umoŜliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie, a urządzenia -- 
odpowietrzające powinny być zainstalowane w najwyŜszych punktach badanego odcinka; 
naleŜy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia. 
W czasie przeprowadzania próby szczelności naleŜy w szczególności przestrzegać 
następujących warunków: 
-przewód nie moŜe być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej 
nie moŜe być niŜsza niŜ 1°C 
-napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niŜszego punktu; 
-temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C 
-po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu naleŜy pozostawić go na 12   
  godzin w celu ustabilizowania; 
-po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie naleŜy przez okres 30 
minut sprawdzać jego stały  poziom na manometrze o odpowiednim zakresie pomiarowym 
z dokładnością odczytu 0,01 MPa; 
-cały przewód moŜe być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych 
wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu z 
wyjątkiem miejsc łączenia odcinków. 
Po zakończeniu próby szczelności naleŜy zmniejszać ciśnienie powoli w sposób 
kontrolowany a przewód powinien być opróŜniony z wody. 
Wyniki prób szczelności odcinka jak i całego przewodu powinny być ujęte w protokołach 
podpisanych przez  przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego  i  uŜytkownika. 
 
7.2. Test wodny  
SłuŜy  on  badaniu  szczelności  kanału i określeniu  wielkości ewentualnych  wycieków. 

PN – EN 1610  wymaga: 
� Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować 

utrzymanie przez okres 30 min. ciśnienia próbnego , wywołanego wypełnieniem 
badanego odcinka przewodu wodą do poziomu  terenu . Ciśnienie to nie moŜe być 
mniejsze niŜ 10 kPa i większe niŜ 50 kPa , licząc od poziomu wierzchu rury. 

� Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione , jeśli uzupełnienie 
wody do początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni  zwilŜonej : 

- 0,15  l / m2   dla przewodów  
- 0,2 l / m2   dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi   
- 0,4 l / m2   dla  studzienek  kanalizacyjnych . 

Dopuszcza  się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610 . 
7.3. Badanie szczelno ści kanałów na eksfiltracj ę i infiltracj ę. 
- Próbę naleŜy przeprowadzić dla kanałów z rur PCV łącznie ze studniami.   
- Badane obiekty winne być zastabilizowane przez wykonanie obsypki 
- Wszystkie złącza  na połączeniach powinny być odkryte oraz w pełni dostępne. 
- Wszystkie otwory badanego odcinka dokładnie zaślepić przy pomocy balonu gumowego, 
   korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych 
- Poziom zwierciadła wody w studzience wyŜej połoŜonej, powinien mieć rzędną niŜszą o 
co najmniej 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu przy dolnej studzience.     
- Przewód badany napełnić wodą do poziomu 0,5 m ponad górną krawędzią otworu      
   wylotowego w górnej studzience. Tak napełniony wodą obiekt pozostawić przez                      
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  1 godzinę w celu ustabilizowania się poziomu w studzienkach i naleŜytego    
odpowietrzenia  
- Po tym czasie trwania próby szczelności, nie powinno być ubytku wody w studzience        
   górnej.   Czas próby wynosi: 30 min dla odcinka przewodu do 50 m oraz 60 min. dla 
odcinka przewody powyŜej 50 m                              
 - Dla sprawdzenia szczelności na infiltrację naleŜy opróŜnić obiekty z wody po próbie na    
   eksfiltrację a następnie pozostawić przez dobę w celu sprawdzenia dopływu wód   
   gruntowych do obiektów. 

 
7.4.   Odbiór ko ńcowy  
   Przed przekazaniem, przyłączy i instalacji do eksploatacji naleŜy dokonać odbioru  
    końcowego. 
   Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inwestora z udziałem zarządzającego  
   realizacją umowy po całkowitym zakończeniu prac.  
   Przyjęcie robot moŜe nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku 
przeprowadzonych  
   prób i pomiarów jak równieŜ wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową  
   i obowiązującymi normami i przepisami. 
    Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
    Do odbioru końcowego robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  
    Dokumenty:     
• dokumenty jak przy odbiorze częściowym. 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
• protokoły przeprowadzanego badania szczelności całych przewodów. 
• protokoły przeprowadzanych płukań i dezynfekcji przewodu i instalacji łącznie z 

wynikami wykonanych analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych, 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 
• inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej 

wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
    g)    sprawozdanie techniczne z zakresem, lokalizacją, wprowadzonymi zmianami    

        do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, uwagi dotyczące  
        warunków realizacji robót, oraz datę rozpoczęcia i zakończenia robót.     

    h)     atesty jakościowe budowanych materiałów. 
W przypadku gdy, wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą  
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zrządzone przez  
Komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego    
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
-zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
dzienniku   
  budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
-protokoły odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
 aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 
-protokoły z przeprowadzonego płukania i dezynfekcji przewodu oraz wyniki badań   
  fizykochemicznych i bakteriologicznych wody płynącej w odbieranym przewodzie. 
-protokoły badań szczelności całego przewodu wodociągowego i kanalizacyjnego. 
-zbadania rozstawu studzienek kanalizacyjnych 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w protokole zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 
Odbiór winien być zakończony protokołem potwierdzającym prawidłowość wykonanych 
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prac. JeŜeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub ujawniły się 
jakieś usterki, naleŜy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich 
usunięcia.  Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 
technicznego końcowego przyłączą wod.kan. do budynku. 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo 
budowlane, przy odbiorze końcowym złoŜyć oświadczenia: 
- o wykonaniu przyłączy i instalacji wodno –   kanalizacyjnych  zgodnie z projektem i 
warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę.   
- o doprowadzeniu do naleŜytego stanu ( pierwotnego ) terenu budowy wraz z terenem   
  przyległym.  
 
7.5. Nadzór sprawowany przez Zamawiaj ącego. 
InŜynier reprezentujący Zamawiającego wobec wykonawcy w odniesieniu do planowania i 
wykonania robót. MoŜe on w związku z tym wydawać i przyjmować uwagi odnośnie robót,  
aprobować lub odrzucać materiały albo wykonane roboty i  wydawać instrukcje dotyczące 
rozplanowania robót poszczególnych wykonawców z uwzględnieniem ich wzajemnych 
uzaleŜnień. 
Bezpośredni nadzór nad robotami sprawuje w imieniu Zamawiającego inspektor nadzoru,  
który to winien być obecny na budowie lub dostępny na Ŝądanie.   
Nadzór sprawowany przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności  
za własny dozór i jakość powierzonych mu robót. 
 
7.6. Narady robocze. 
Narady robocze ( rady budowy ) mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez  
Wykonawcę.  
Wykonawca jest zobowiązany do osobistego udziału w naradach lub delegowania swojego  
przedstawiciela 
InŜynier jest odpowiedzialny za sporządzenie protokołu z narady i rozesłania go do  
wszystkich wykonawców, moŜliwie jak najszybciej. 
W protokole naleŜy określić stan i tempo robót, ustalenia techniczne oraz ustalenia  
dotyczące spraw finansowo – rozliczeniowych.  
Ustalenia moŜna przyjąć za przyjęte jeŜeli na następnej naradzie nie zostanie  
zgłoszony  wobec nich protest. Ustalenia mogą być dokonywane takŜe w  okresach 
między  
naradami ale z uwzględnieniem okresu potrzebnego na złoŜenie ewentualnego protestu.  
Na kaŜdej naradzie naleŜy podać liczbę dni, które upłynęły od poprzedniej narady, liczbę  
dni, które upłynęły od rozpoczęcia robót oraz liczbę i przyczyny utraconych dni  pracy ( np. 
deszcz, mróz ) w tym liczba utraconych dni w odniesieniu do kaŜdego asortymentu robót. 
   
 
8. OBMIAR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady obmiaru. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny czas wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacja projektową w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 
 Wyniki obmiaru wpisane będą do ksiąŜki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione według ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
 Zasady określania ilości robót i materiałów podane są w specyfikacjach 
technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach. 
 Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej. 
 
8.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwo legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego 
w dokumentach umownych. 
 Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest kwota podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach (ofercie). 
 Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w specyfikacji i dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmować będą: 
�  robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
�  wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
�  wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
�  koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
�  podatki określone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

•  - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt 3 i 9  
   „ COBRTI  INSTAL” Warszawa, Sierpień 2001 i 2003 rok, 

�  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych 
   Warszawa 1994 rok , 

� Katalog armatury przemysłowej, 
� PN-B-060050:1999    Roboty ziemne . Wymagania ogólne.  
� PN-B-10736               Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne. 
� PN-68/B-06050          Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonania i badania przy odbiorze. 
� PN-86/B-09700          Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia przewodów 

wodociągowych. 
� PN-81/B-10725          Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
� PN-84/M-74034         Zasuwy klinowe kołnierzowe Ŝeliwne na ciśnienie nominalne 

1Mpa.                       
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� PN-85/M-74081         Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych. 
� PN-81/B-10725          Kanalizacja. Przewody i obiekty kanalizacyjne. 

           Wymagania i badania przy odbiorze.           
� PN-EN476:2001         Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych 

systemach kanalizacji grawitacyjnej.        
� PN-EN 1610:2002      Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.      
� PN-EN 752-1:200       Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
� PN-EN 1401-1:1995   Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne   

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

� PN-77/H-04419          Próby szczelnośc.i     
• Oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE 
• DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z późniejszymi 

zmianami i powiązane rozporządzenia 
• Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodności z 30.08.2002r. i powiązane 

rozporządzenia 
• Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z późniejszymi 

zmianami i powiązane rozporządzenia 
• Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i 

powiązane rozporządzenia 
• Dz.U.03.169.1650 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
• Dz.U.03.47.401 rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z 06.02.2003r. 
• Dz.U.96.62.285 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie 

szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r. 
 


