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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych dla projektu „Remont, Przebudowa i 
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Żabnie” 

Kod CPV wg słownika zamówień: 
45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej 
45000000-7 - Roboty budowlane 
45259900-6 - Modernizacja zakładów 
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych 

i linii energetycznych 
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odpro-

wadzania ścieków 

1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna ST stanowi podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej ST dla konkretnej roboty budowlanej stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i 
realizacji oraz rozliczeniu robót w obiektach budowlanych. 

Specyfikację Techniczną jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ), należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót (wszystkie bran-
że). 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne 

dla robót objętych specyfikacjami technicznymi ST i szczegółowymi specyfikacjami tech-
nicznymi wydanymi przez IPB. 

1.4. Określenia podstawowe  
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządze-

niami, 
c) obiekt małej architektury: 

1.4.2.  budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale zwią-
zany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posia-
da fundamenty i dach. 

1.4.3.  budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak lotniska maszty antenowe, wolno stojące trwale 
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 
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ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urzą-
dzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania 
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 
urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym 
części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.4.4.  tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości tech-
nicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt bu-
dowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urzą-
dzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.5.   budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określo-
nym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.6.   robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace pole-
gające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.7.   remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budo-
wlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 
niestanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.8.   urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne zwią-
zane z obiektem budowlanym zapewniającym możliwość użytkowania obiektu zgodnie 
z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczysz-
czaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 
i place pod śmietniki. 

1.4.9.   terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez 
to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
zarządu ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewi-
dującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.11. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie im prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowla-
nych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.4.12. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę 
wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorowe 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu – także dziennik montażu. 

1.4.13. Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację 
budowy z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania robót oraz geo-
dezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.14. Terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym 
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

1.4.15. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę technicz-
ną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 



  

 

 
 

ST 01 - SPECYFIKACJE TECHNICZNE – WYMAGANIA OGÓLNE 6

CCoonnnneeRR  
Projektowanie i Usługi Techniczne 

mgr inż. Grzegorz Furmański 

REMONT, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W ŻABNIE 

Inwestor: REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

UL. ZAZAMCZE 53, 33-200 DĄBROWA TARNOWSKA

1.4.16. Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektonicz-
no-budowlanego lub organa specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie o ich 
właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.17. Wyrobie budowlanym – należy prze to rozumieć wyrób w rozumieniu przepi-
sów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowa-
nia lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do Obro-
tu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowani we wzajemnym połą-
czeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.18. Organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy okreś-
lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm..). 

1.4.19. Obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyzna-
czony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowywaniu tego terenu. 

1.4.20. Opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobo-
wiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy 
organ. 

1.4.21. Drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specja-
lnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane 
na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.22. Dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właści-
wy organ zgonie z obowiązującymi przepisami, stanowiącymi urzędowy dokument prze-
biegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykony-
wania robót. 

1.4.23. Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważ-
niona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

1.4.24. Rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez 
Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącymi do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewen-
tualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdze-
niu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.25. Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych 
z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 
robót. 

1.4.26. Materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwa-
rzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez In-
spektorat nadzoru. 

1.4.27. Odpowiednie zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonywania 
robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budo-
wlanych. 

1.4.28. Poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
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przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.29. Projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub 
fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.30. Rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządko-
wanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budo-
wy lub robót budowlanych. 

1.4.31. Przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem 
i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

1.4.32. Części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych 
i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.33. Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w 
normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgod-

ność z dokumentacją projektową, szczegółową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy Wykonawcy teren bu-
dowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik bu-
dowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety szczegółowej ST. 

  Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty po-
miarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa  

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia 
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględ-
niając podział na dokumentację projektową: 

 dostarczoną przez Zamawiającego, 
 sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i szczegółową ST 
Dokumentacja projektowa, szczegółowa ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wy-
szczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacjach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, któ-
ry dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
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liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumenta-

cją projektową i szczegółową ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w szczegółowej ST będą uważa-

ne za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wy-
kazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekra-
czać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub inne wykonane roboty nie będą zgod-
ne z dokumentacją projektową lub szczegółową ST i mają wpływ na niezadowalającą ja-
kość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

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

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia za-
bezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlone, sygnały i znaki ostrzegawcze, do-
zorców, wszelki inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia ternu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
1.5.5.  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 wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca bę-
dzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepi-

sów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, 
a wynikający ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami tok-
sycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6.  Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany od-

powiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisa-
mi i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wy-
wołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na po-
wierzchni terenu i pod jego poziomem, takie rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni wła-
ściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie po-
wiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współ-
pracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wyko-
nawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia in-
stalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostar-
czonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie nie-
zbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ła-
dunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukoń-
czony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za na-
prawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nad-
zoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo 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 niespełniających odpo-
wiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, so-
cjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych po-
wyżej ni podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urzą-
dzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy admini-
stracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych pod-
czas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
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U. z dn. 19.03.2003 r. nr 47, poz. 401). 
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. 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadec-
twa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w szcze-
gółowej ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 
spełniają wymagania szczegółowej ST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej. 

2.2.  Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane do-
kumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i la-
boratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdze-
nia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jako-
ściowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekol-
wiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba, że postanowienia 
ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji te-
renu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwie-
zione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
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wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzo-
ru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezadbane i nie zaakceptowane materia-
ły. Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłace-
niem. 

2.4.  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 właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub szczegółowa ST przewidują możliwość zastoso-

wania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniony 
bez zgody Inspektora nadzoru. 

3.  SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spo-

woduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych ST, programie zapewnienia jakości lub pro-
jekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, szczegółowej ST i wskazaniach In-
spektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdz   ających   
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub szczegółowa ST przewiduje możliwość warian-
towego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wy-
brany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
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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, szczegółowych ST i wskazanych Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ru-

chu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowania odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

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

5.  WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za ja-

kość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami szczegółowych ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz polece-
niami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykony-
waniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekaza-
nych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i ele-
mentów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, do-
kumentacji projektowej i w szczegółowej ST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Program zapewniania jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowa-

nia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi 
on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektowa, szczegółowymi ST. 

Program zapewnia jakości winien zawierać: 
 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
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 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  

elementów robót, 
 system (sposób i procedurę0 proponowanej kontroli i sterowania jakością wykony-

wanych robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własne-

go lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanie korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

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

 rodzaj i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku ma-
teriałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, le-
galizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzanych mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2.  Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych ma-

teriałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, labo-
ratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z czę-
stotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami za-
wartymi w dokumentacji projektowej i szczegółowych ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
szczegółowych ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru 
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umo-
wą. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryj-
nych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryj-
nych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakich-
kolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia la-
boratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów.   
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 
robót ponosi Wykonawca. 

6.3.  Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobie-

rania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowo 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przy-
padku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpo-
wiednio 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 szczegóło-
wych 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 ba-
dania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5.  Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapew-
nienia 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. 
Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie ocenić zgodność materiałów i robót z wymaganiami szczegóło-
wych ST  na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
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niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laborato-
rium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 
i szczegółowymi ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7.  Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz-
nych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządze-
niem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
a) Polską Normą lub    
b) aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
szczegółowej ST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez szczegó-
łowe ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające 
w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8.  Dokumenty budowy 

Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Za-

mawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo bu-
dowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą  dotyczyć przebie-
gu robót stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bez-
pośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolej-
nym 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 Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i har-

monogramów robót, 



  

 

 
 

ST 01 - SPECYFIKACJE TECHNICZNE – WYMAGANIA OGÓLNE 16

CCoonnnneeRR  
Projektowanie i Usługi Techniczne 

mgr inż. Grzegorz Furmański 

REMONT, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W ŻABNIE 

Inwestor: REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

UL. ZAZAMCZE 53, 33-200 DĄBROWA TARNOWSKA

 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, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót znikających i ulegających zakryciu, częścio-

wych i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlega-

jących ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycz-
nymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w doku-
mentacji projektowej, 

 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 przepro-

wadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przepro-

wadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunko-
wania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania po-
leceń Wykonawcy robót. 

Książka obmiarów  
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postę-

pu każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się sukce-
sywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w szczegółowej ST. 

Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspek-
tora nadzoru.  
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Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące do-

kumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operatory geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowied-

nio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 

przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z do-

kumentacją projektową i szczegółową ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nad-

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

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztory-

sie ofertowym lub gdzie indziej w szczegółowej ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 
nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaga-
ną do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie. 

7.2.  Zasady określenia ilości robót i materiałów  
Zasady określenia ilości podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 

KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji pro-

jektowej i kosztorysowej. 
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7.3.  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. Jeżeli urzą-

dzenia 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 wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadają odnośnym 

wymaganiom szczegółowych ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w spo-
sób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych ST, roboty podlegają nastę-

pującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną za-
kryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożli-
wiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

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

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o prze-
prowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, szczegółowymi ST i 
uprzednimi ustaleniami. 

8.3.  Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
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częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzo-
ru. 

8.4.  Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w od-

niesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwier-

dzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, li-

cząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia doku-
mentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi 
ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyję-
tych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częścio-
wych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupeł-
niających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w po-
szczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projekto-
wą i szczegółową ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w sto-
sunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony  

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonaw-
czymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
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5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 
szczegółowymi ST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfika-
ty na znak bezpieczeństwa zgodnie z szczegółową ST i programem zapewnienia ja-
kości (PZJ), 

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powyko-

nawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyj-

nego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 

8.5.  Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunię-

ciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 "Odbiór ostateczny robót". 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jed-

nostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota)podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (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 szczegółowej ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentual-

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

9.2.  Objazdy, przejazdy i ograniczenia ruchu 

9.2.1.  Koszt wybudowania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmu-
je: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytu-
cjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bez-
pieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2.  Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie im usunięcie tymczasowych oznakowań pio-

nowych, poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3.  Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4.  Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organi-
zacji ruchu ponosi Zamawiający. 

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE  
1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126, Nr 
109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1058, Nr 110 poz. 
1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 
676 oraz z 2003 r. nr 80 poz. 718). 

 
2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budo-
wy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczą-
ce bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

 
3.  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. nr 71 poz. 838 
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z późniejszymi zmianami). 
 

4.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 
401). 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wytycznymi trasy rurociągów technologicznych i ich punktów 
wysokościowych, dróg, tras kabli zasilających nn do obiektów kubaturowych. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zwią-

zanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w tere-
nie przebiegu trasy rurociągów technologicznych, linii kablowych nn, dróg oraz położenia 
obiektów kubaturowych. 

1.3.1. Odtworzenie tras rurociągów technologicznych i linii kablowych nn oraz 
punktów wysokościowych 

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtwarzaniem trasy i punktów wysoko-
ściowych wchodzą: 

 sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi 
trasy i punktów wysokościowych, 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.3.2. Wyznaczenie obiektów kubaturowych 
Wyznaczenie obiektów kubaturowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiek-

tu i punktów wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed 
zniszczeniem, wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, punkty). 

1.4. Określenia podstawowe 
Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz po-

czątkowy i końcowy punkt trasy. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi pol-

skimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST 01 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 01 „Wy-

magania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w Specyfikacji Technicznej ST 01 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoź-

dziem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 
metra. 

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów 
załamania trasy powinny mieć średnicą od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 
0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a długość od 0,04 do 0,05 m. „Świadki” powinny 
mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacjach Technicznej ST 01 

„Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt pomiarowy 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować na-

stępujący sprzęt: 
 teodolity lub tachimetry, 
 niwelatory, 
 dalmierze, 
 tyczki, 
 łaty, 
 taśmy stalowe, 
 szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
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4. TRANSPORT 

4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST 01 

„Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2.   Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi dostępnymi 

środkami transportu. 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1.   Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 01 „Wyma-

gania ogólne” pkt 5. 

5.2.   Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (G-1, G-2, G-3, G-3.1, G-3.2, G-4, G-7). 
W oparciu o materiały dostarczone, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia 

i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe 
powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera Projektu o wszelkich 
błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. 

Wykonawca powinien sprawdzać czy rzędne terenu określone w dokumentacji pro-
jektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rze-
czywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projek-
towej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera Projektu. Ukształtowanie terenu w takim 
rejonie nie powinno być zmienione przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera 
Projektu. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w 
dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, zaakceptowanie przez Inżyniera Pro-
jektu, zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera Pro-
jektu oznacza; że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte 
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera Projektu. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i 
położenie tych punktów. 

Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera Projektu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego 
zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtwo-



  

 

 

ST 02 - SPECYFIKACJE TECHNICZNE - ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE 27

CCoonnnneeRR  
Projektowanie i Usługi Techniczne 

mgr inż. Grzegorz Furmański 

REMONT, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W ŻABNIE 

Inwestor: REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

UL. ZAZAMCZE 53, 33-200 DĄBROWA TARNOWSKA

rzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt 
Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót 
należą do obowiązków Wykonawcy. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w 
sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane 
do punktów pomocniczych położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odle-
głość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 

Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) 
wzdłuż osi trasy, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy kanalizacji w tere-
nie płaskim powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym j górskim powinna 
być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem tra-
sy sieci wodociągowej linii kablowych nn i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze 
można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy kana-
lizacji (linii kablowej). O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci 
słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w spo-
sób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera Projektu. Rzędne reperów ro-
boczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był 
mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwo-
wych. 

Repery robocze powinny być wyposażenie w dodatkowe oznaczenia, zawierając wy-
raźne i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. 

5.4. Odtworzenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne 

dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określanej w dokumentacji projektowej. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w 
odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż 
co 50 metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumen-
tacji projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy nale-
ży wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w do-
kumentacji projektowej. 

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt. 2.2. 
Oś trasy powinna być oznaczona trwale przy użyciu drewnianych lub stalowych pali. 

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi 
je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicą robót. 
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5.5. Wyznaczenie położenia obiektów 
Dla hydroforni oraz rozdzielni elektroenergetycznych nn należy wyznaczyć jej poło-

żenie w terenie poprzez: 
 wytyczne osi, 
 wytyczne punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu. 

Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością do 5 cm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 01 

„Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wy-

sokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wy-
tycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (G-1, G-2, G-3, G-3.1, G-3.2, G-4, G-7) 
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z do-

kumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przed-
miarze. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera Pro-
jektu o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeocze-
nie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót / wykazie cen lub gdzie in-
dziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera Projektu 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 Inżyniera Projektu. 

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót i zainstalowanego 

sprzętu w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmie-

rzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urzą-

dzenia 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 ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom specyfikacji technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w 
sposób ciągły zachowanie dokładności według norm zatwierdzonych przez Inżyniera Pro-
jektu. Urządzenia wagowe muszą posiadać aktualną legalizację. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie 

szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które 
Wykonawca przedkłada Inżynierowi Projektu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Zasady ogólne dotyczące płatności i cen jednostkowych podane zostało w Specyfi-

kacji Technicznej ST 01 „Wymagania ogólne” 

9.2. Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfikacji technicznej 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych za-

wartych w specyfikacjach technicznych obejmuje wszystkie warunki określone w ww. do-
kumentach a nie wyszczególnionych w przedmiarze. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
[1] Instrukcja techniczna 0-1. „Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych”; GUGiK, 

Warszawa, 1979 – 1983. 
[2] Instrukcja techniczna G-1. „Geodezyjna osnowa pozioma”, GUGiK, Warszawa, 1979 – 

1983. 
[3] Instrukcja techniczna G-2. „Wysokościowa osnowa geodezyjna”, GUGiK, Warszawa, 

1980 -1983. 
[4] Instrukcja techniczna G-3. „ Geodezyjna obsługa inwestycji”, GUGiK, Warszawa, 

1980. 
[5] Wytyczne techniczne G-3.1. „Osnowy realizacyjne, GUGiK, Warszawa, 1987. 
[6] Wytyczne techniczne G-3.2. „Pomiary realizacyjne, GUGiK, Warszawa 1987. 
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[7] Instrukcja techniczna G-4. „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”, GUGiK, Warszawa, 
1979 – 1983. 

[8] Instrukcje techniczne G-7 „Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGiK, 
Warszawa 1998.  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych ze zdjęciem, przechowywaniem oraz odtworzeniem warstwy 
humusu przy robotach związanych z budową kanalizacji technologicznej, kablowych linii 
zasilających, pomiarowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych, wodociągu, dróg oraz obiek-
tów kubaturowych. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zwią-

zanych ze zdjęciem warstwy humusu, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych 
oraz przechowywaniem i odtworzeniem warstwy humusu 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi pol-

skimi normami oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST 01 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 01 „Wy-

magania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST 01 

„Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem, przemieszczaniem i odtworzeniem 

warstwy humusu należy stosować: 
 równiarki, 
 spycharki, 
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 łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych – w miej-
scach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest 
możliwe, 

 koparki i samochody samowyładowcze – w przypadku transportu na odległość wy-
magającą zastosowania takiego sprzętu. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST 01 

„Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport humusu i darniny 
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo prze-

wozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości i wa-
runków lokalnych. Transport humusu do i z miejsca składowania winien być wykonywany 
w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu go. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 01 „Wyma-

gania ogólne” pkt 5. 
Teren pod budowę kanalizacji, kablowych linii zasilających, wodociągu, dróg, obiek-

tów kubaturowych w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach 
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu. 

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

rekultywacji terenu, na którym prowadzone są roboty ziemne. Humus należy zdejmować 
mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy 
zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie 
może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, 
sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupeł-
nienie prac wykonywanych mechanicznie. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w in-
nych miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania po-
trzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji 
projektowej lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu występowania. Stan 
faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczania czynności związanych ze zdjęciem war-
stwy humusu. 

Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po 
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nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

5.3. Składowanie humusu 
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania hu-

musu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Wykonawca uzyska wymagane 
zgodne na składowanie humusu w wybranym miejscu oraz akceptację Inżyniera na miej-
sce i sposób składowania. 

5.4. Odtworzenie warstwy humusu 
Humus zdjęty przed wykonaniem robót ziemnych zostanie po zakończeniu prac roz-

ścielony w miejscach, z których był zdjęty warstwą o grubości (po zagęszczeniu) równej 
warstwie pierwotnej. 

Ewentualny nadmiar humusu winien być użyty przy umacnianiu skarp, zakładaniu 
trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumen-
tacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z 
ustaleniami Specyfikacji Technicznej lub wskazaniami Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 01 

„Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola usunięcia, składowania i otworzenia warstwy humusu 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia hu-

musu, akceptacji Inżyniera dla miejsca i sposobu składowania humusu przez cały okres 
realizacji prac oraz wizualnej ocenie, popartej pomiarami grubości warstwy, kompletności 
przywrócenia warstwy humusu po zakończeniu prac. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z do-

kumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przed-
miarze. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o za-
kresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeocze-
nie 0opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót / wykazie cen lub gdzie in-
dziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
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miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów. 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót i zainstalowanego 

sprzętu w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór będzie przeprowadzony na podstawie wyniku kontroli jakości wykonanych 

robót przeprowadzonej zgodnie z pkt. 6.2. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ustalenia ogólne 
Zasady ogólne dotyczące płatności i cen jednostkowych podane zostały w specyfi-

kacji technicznej „Wymagania ogólne”.  

9.2. Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfikacji technicznej 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych za-

wartych w specyfikacjach technicznych obejmuje wszystkie warunki określone w ww. do-
kumentach, a nie wyszczególnione w przedmiarze. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie występują. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru wykopów w gruntach I-V kategorii oraz ich zasypania. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziem-

nych w czasie budowy lub modernizacji budowy wodociągu i obejmują wykonanie wyko-
pów w gruntach nieskalistych (kat. I-V) i ich zasypanie po wykonaniu w/w robót. 

1.4. Określenie podstawowe. 
Wykopy liniowe wąsko-przestrzenne – wykopy o szerokości 0,8-2,5 m o ścianach 
pionowych. 
Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne – wykopy o głębokości do 4 m, którego po-
wierzchnia jest dostosowana do potrzeb rozwiązań projektowych. 
Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w 
osi wykopu. 
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Rów kablowy -wykop liniowy wąsko przestrzenny służący do zabudowania linii kablowej. 
Szerokość wykopu określana jest szerokością dna wykopu zależną od ilości układanych we 
wspólnym wykopie (rowie kablowym) linii kablowych. Głębokość rowu kablowego zależna 
jest od nominalnego napięcia pracy budowanej linii kablowej, 
Bagno – grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacz-
nym i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 
Ukop – miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów, położone w obrębie pasa robót 
ziemnych 
Dokop – miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów, położone poza pasem robót 
ziemnych. 
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy. 
Umocnienie ścian wykopów – umocnienie ścian wykopów, zgodne z wymogami przepi-
sów bhp, gwarantujące pełne bezpieczeństwo wykonywania robót, dostosowane do głębo-
kości wykopu i rodzaju gruntu. 
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Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określony wg wzoru: 
             Is = Pd/Pds 

gdzie: 
Pd – gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 
normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do oceny zagęszczenia 
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7]  (Mg/m3). 
Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów nie-
spoistych, określona wg wzoru: 

U = d60/d10 
gdzie: 
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
Podsypka – warstwa piasku sypana na dno wykopu jako warstwa konstrukcyjna pod 
układanie kolektorów sanitarnych lub linii kablowych zapewniająca właściwe warunki pracy  
urządzeń oraz chroniąca urządzenia od uszkodzeń mechanicznych, 
Obsypka – warstwa piasku sypana po bokach kolektora sanitarnego lub linii kablowej dla 
zapobieżenia poprzecznym przesunięciom urządzeń oraz chroniąca urządzenie od uszko-
dzeń mechanicznych, 
Zasypka – warstwa piasku sypana na wierzch kolektora sanitarnego lub linii kablowej dla 
zapewnienia właściwych warunków pracy urządzeń oraz chroniąca je przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. 
Zasypanie wykopu – zasypanie wykopu po ułożeniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiek-
tów oraz pozostałych sieci i urządzeń.  

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi pol-
skimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST 01 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 01 „Wy-

magania ogólne” pkt 1.5. 
Roboty ziemne pod wodociąg winny odpowiadać założeniom podanym w dokumen-

tacji technicznej oraz w specyfikacjach technicznych. Wykopy winny zapewniać ułożenie 
rurociągów przy założonych spadkach. 

Wykopy pod linie kablowe zasilające (rowy kablowe) winny odpowiadać założeniom 
przyjętym w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych. Głębokość wyko-
pów winna odpowiadać napięciu roboczemu układanych w nich linii kablowych. 

Wykopy pod drogę, modernizowane i nowobudowane obiekty stacji winny odpo-
wiadać założeniom podanym w dokumentacji technicznej oraz w specyfikacjach technicz-
nych. 
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2. MATERIAŁY 
Podstawowymi materiałami wykorzystywanymi przy robotach ziemnych są pocho-

dzące z wykopów: humus i grunt rodzimy oraz piasek na podsypkę, obsypkę i zasypkę. 
Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odsypania określają prze-

ciętne wartości gęstości objętościowej gruntów w stanie naturalnym oraz ich spulchnienie 
po odspojeniu. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w Specyfikacji Technicz-

nej ST 01 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

3.1. Sprzęt do robót ziemnych sieci wodociągowej oraz budowy drogi. 
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót ziemnych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 koparki, ładowarki, itp. - do odspajania i wydobywania gruntów, 
 spycharki, urządzenia do hydromechanizacji itp. - do jednoczesnego wydobywania i 

przemieszczania gruntów, 
 samochody wywrotki – do transportu mas ziemnych, 
 ubijaki, płyty wibracyjne itp. - do zagęszczenia gruntu, 
 specjalistyczny sprzęt do wykonywania przewiertów / przepychów. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych linii kablowych 
Oprócz sprzętu wymienionego w podpunkcie 3.1 Wykonawca winien wykazać się 

możliwością korzystania z koparki rowów kablowych. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określonego w Specyfikacji 

Technicznej ST 01 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Zasady prowadzenia robót – rurociągi 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 01 „Wy-

magania ogólne” pkt 5. 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte. Wykopy winny być wykonywane 

mechanicznie, chyba, że warunki terenowe wymuszą ręczne wykonanie wykopów. Sposób 
umocnienia ścian wykopów powinien być dostosowany do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicz-
nego oraz odpowiednich przepisów BHP. 

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

Umocnienia wykopów wąsko-przestrzennych należy wykonać w razie potrzeb jako 
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ażurowe lub pełne w zależności od głębokości wykopu. 
Wykopy szeroko-przestrzenne należy wykonać mechanicznie przy zabezpieczeniu 

nachyleniu skarp. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów w terenach zielonych należy bez-

względnie zdjąć warstwę humusu. Humus należy składować w pryzmach, zabezpieczony 
przed nadmiernym wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz przed 
wszelkimi zanieczyszczeniami. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami rurociągu, do któ-
rych dodaje się obustronne 0,4 m jako potrzebny na umocnienie ścian wykopów i uszczel-
nienie styków. Umocnienie ścian należy prowadzić w miarę głębienia wykopu. 

Głębokość wykopu należy ustalić zgodnie z dokumentacją projektową. Dla rurocią-
gów ciśnieniowych przyjęto głębokość wykopu pozwalającą na przykrycie rurociągów war-
stwą gruntu 1,20 m. W związku z tym wykopy winny mieć głębokość równą: 1,20 m + 
średnica rury + grubość podsypki. 

Dla sieci wodociągowej głębokość wykopów oraz pochylenia dna wykopów winny 
być zgodne z załączonymi w PB rysunkami profili podłużnych sieci wodociągowej. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumenta-
cji projektowej. 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym 
okresie prowadzenia robót. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m (0,05 m) gruntu po-
winno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej 
warstwy Wykonawca wykonana ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Prze-
widziano odwodnienie wykopów poprzez bezpośrednie odpompowanie wody z dna wyko-
pu. Wodę z wykopów odprowadzać należy do istniejących rowów po jej odfiltrowaniu. 

Ziemia z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wy-
kopów) należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od 
zagospodarowania terenu. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby gruntem wydobytym z 
wykopów nie zanieczyszczać gruntów urodzajnych w pobliżu wykopów. 

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopów, który nie będzie użyty do zasypania, po-
winien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Miejsce odwozu gruntu wybierze Wy-
konawca robót. Wykonawca robót uzyska niezbędne zezwolenia na składowanie gruntu w 
wybranym miejscu oraz akceptację Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do układania kanałów należy wykonać podsypkę z piasku 
grubości 15 cm ubijając ją do wymaganego stopnia zagęszczenia. Podsypki z piasku moż-
na nie wykonywać w przypadku, gdy na dnie rowu występuje grunt niespoisty pozbawiony 
kamieni i innych „zanieczyszczeń” mogących uszkodzić budowane kanały sanitarne. 

Wykop należy zasypać po ułożeniu w nim przewodu oraz wykonaniu pozostałych 
obiektów i urządzeń towarzyszących, rozpoczynając od równomiernego obsypania rur z 
boków, z dokładnym ubiciem ziemi, warstwami grubości 10-20 cm, drewnianymi ubijaka-
mi. Rurociągi z rur PE należy obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. 
Pozostały wykop do poziomu terenu należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20-30 cm 
sposobem ręcznym lub mechanicznym. Warstwy należy zagęszczać mechanicznie. 
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Na tak wykonanej zasypce sieci wodociągowej należy ułożyć folię znacznikową z 
wkładką wykonaną z drutu stalowego umożliwiającego lokalizację trasy przewodu (o sze-
rokości 20 cm). Końcówki taśmy (drutu należy połączyć z armaturą zabudowaną na sieci. 

Jednocześnie z zasypywaniem wykopu, teren należy przywrócić do stanu pierwot-
nego, teren po wykopach należy zrekultywować. Szczególną uwagę należy zwrócić na od-
tworzenie warstwy humusu zdjętej przed rozpoczęciem kopania wykopów. 

5.2. Zasady prowadzenia robót – rowy kablowe 
Rowy kablowe winny być wykonywane mechanicznie przy użyciu specjalnej koparki 

do rowów kablowych. 
W pobliżu miejsc skrzyżowania z innymi urządzeniami podziemnymi roboty ziemne 

należy wykonywać ręcznie. 
Głębokość rowu kablowego winna zapewniać ułożenie kabla na wymaganej głębo-

kości. Głębokość ułożenia kabli, mierzona od górnej jego krawędzi winna wynieść: 
 dla kabli niskiego napięcia – 0,70 m 
 dla kabli średniego napięcia – 1,00 m i uwzględnić konieczność wykonania podsypki 

piaskowej pod kable grubości co najmniej 10 cm 
Szerokość dna rowu kablowego winna wynieść: 

 0,40 m – dla jednej linii kablowej układane w rowie 
 0,60 m – dla dwóch linii układanych we wspólnym rowie 

Zasadniczo nie przewiduje się umacniania ścian rowów kablowych. W razie potrzeby 
należy wykonać ażurowe umocnienia ścian. 

Po ułożeniu należy go obsypać piaskiem po obu stronach a następnie wykonać za-
sypkę z piasku, co najmniej grubości 10 cm ubijając ją do wymaganego stopnia zagęsz-
czania. 

Na tak wykonaną zasypkę należy nasypać 15 cm (po zagęszczeniu) warstwę gruntu 
rodzimego. 

Na tak wykonanej zasypce kabla należy ułożyć folię z PWC szerokości 20 cm, gru-
bość, co najmniej 0,8 mm, koloru czerwonego dla oznakowania kabla. 

Po ułożeniu folii należy pozostałą część rowu kablowego zasypać warstwami po 20 
– 30 cm z ubijaniem do osiągnięcia wymaganego stopnia zagęszczenia. 

Po zasypaniu rowu należy zrekultywować teren, szczególną uwagę należy zwrócić 
na odtworzenie warstwy humusu na terenach zielonych. 

5.3. Wymagania dotyczące prowadzenia robót – drogi i place 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym 

okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego 
ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projek-
towej obciąża Wykonawcę. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunt o różnym stop-
niu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiają-
cy ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowa-
nym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera. 
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Odspojone grunty przydatne do wykonywania nasypów powinny być bezpośrednio 
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składo-
wanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym za-
wilgoceniem. 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy 
gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po 
nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie 
sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania 
podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

5.4. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania doty-

czące wartości wskaźnika zagęszczenia Is. Wskaźnik ten powinien wynieść 0,97 – 1,0. 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych dla dróg 

powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (IS), 
podanego w tablicy 1. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach ze-
rowych robót ziemnych  

Strefa korpusu Minimalna wartość Is dla: 

 autostrad i dróg 
ekspresowych 

innych dróg 

  kategoria ruchu KR3-KR6 kategoria ruchu KR1 - KR2 
Górna warstwa o grubości 20cm 1,03 1,00 1,00 
Na głębokości od 20 do 50cm od 
powierzchni robót ziemnych 

1,00 1,00 0,97 

Jeżeli gruntu rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do 
wartości Is, podanych w tablicy 1. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osią-
gnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu 
ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika za-
gęszczenia. Możliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do ak-
ceptacji Inżynierowi. 

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziem-
nych na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998. 

5.5. Odwadnianie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwić jego prawidłowe odwodnienie w ca-

łym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierun-
ku podnoszenia się niwelety kanalizacji. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny umożliwia-
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jący szybki odpływ wód z wykopu. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i spo-
sobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnianie wyma-
gań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

W razie potrzeby w najniższym punkcie wykopu zabudować należy studnie reten-
cyjną z kręgu betonowego średnicy 1000 mm posadowioną poniżej dna wykopu i z niej 
odpompowywać wodę pompą o wydajności dopasowanej do ilości napływającej wody. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dre-
ny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych przez od-
pompowanie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 01 

„Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych. 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaga-

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

 zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
 dokładność wykonania wykopów, 
 zagęszczenie zasypanego wykopu. 

6.3. Sprawdzenie odwodnienia. 
Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 

określonymi w pkt 5 oraz z Dokumentacją Projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić 
na: 

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
 właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w punkcie 6. 

7. OBMIAR  ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano są w Specyfikacji Technicznej ST 01 „Warunki 

ogólne”. Użyty sprzęt i urządzenia pomiarowe muszą posiadać ważne świadectwo legaliza-
cji. Wyniki obmiaru wpisywane będą do rejestru obmiaru. 

7.2. Zasady określenia ilości robót 
Ilość robót ziemnych będzie określana na podstawie geodezyjnego pomiaru w tere-

nie oraz dokumentacji projektowej (przekroje, profil podłużny wykopów). 
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Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmie-
rzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości  będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Przy robotach ziemnych – m3 wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, 
m3 nasypu oznacza grunt mierzony po zagęszczeniu. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robót pod względem ich 

ilości, jakości i wartości. 
Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkła-

da dokumenty potwierdzające wykonanie robót Inżynierowi do akceptacji. 
Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robót zgodnie z kontraktem i obowiązują-

cymi normami. 
Odbiór obejmuje: 

 sprawdzenie zabezpieczenia wykopów w trakcie realizacji robót ziemnych, 
 sprawdzenie wyników badań współczynnika zagęszczenia dna wykopu, 
 sprawdzenie zgodności kształtu, szerokości, głębokości wykopu, spadków podłuż-

nych dna z dokumentacją proejktową (w przypadku rowów kablowych nie jest ko-
nieczne wykonywanie pomiarów spadków podłużnych dna). 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Zasady ogólne dotyczące płatności i cen jednostkowych podane zostały w specyfi-

kacji technicznej „Wymagania ogólne” 

9.2. Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfikacji technicznej 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych za-

wartych w specyfikacjach technicznych obejmuje wszystkie warunki określone w ww. do-
kumentach, a niewyszczególnione w przedmiarze. 

10.   PZEPISY ZWIĄZANE 
[1]  PN-B-04481:1998  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
[2]  BN-77/8936-02  Oznaczenie wskaźnika gruntu 
[3]  BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

 podczas odbioru. 
[4]  PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania oólne 
[5]  PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z budową rurociągów wodociągowych i technologicznych w związku z 
„Przebudową i Rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w Wierzchosłąwicach". 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-

niu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót wymienionych w punkcie 1.1. w zakresie zgodnym z Ry-
sunkami.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zwią-
zanych z ułożeniem rurociągów technologicznych pomiędzy obiektami Stacji. W szczegól-
ności dotyczy to następujących rurociągów: 

 rurociągów grawitacyjnych, tłocznych i ssawnych wody surowej i oczyszczonej oraz 
osadów, montowanych wewnątrz obiektów, jak również w wykopach na zewnątrz 
obiektów, 

 rurociągów  sprężonego  powietrza  montowanych  wewnątrz i na zewnątrz obiek-
tów, 

 kanalizacji  grawitacyjnej  technologicznej układanej  w  wykopach  na  zewnątrz 
obiektów, 

 przewodów wodociągowych układanych w wykopach na zewnątrz obiektów. 
W zakres tych robót wchodzą: 

 roboty przygotowawcze, 
 roboty ziemne, 
 odwóz nadmiaru ziemi, 
 podsypki, 
 roboty montażowe, 
 przekroczenia pod drogami i rowami melioracyjnymi, 
 ochrona przed korozją, 
 próba szczelności przewodu, 
 zasyp wykopu, 
 kontrola jakości, 
 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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1.4. Określenia podstawowe 
Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich przezna-
czony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę. 
Sieć wodociągowa miejska - sieć wodociągowa na terenie miasta, zaopatrująca lud-
ność i zakłady przemysłowe w wodę. 
Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczania 
wody odbiorcom. 
Przewód wodociągowy magistralny - przewód, z którego zasilane są wodociągi roz-
dzielcze 
Przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od 
przewodu magistralnego do przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych. 
Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia wodociągu przy skrzyżowaniu z projek-
towaną drogą. 
Rura przewiertowa lub przeciskowa - rura stalowa dla wykonania przejścia pod istnie-
jącą drogą bez wykonania wykopu. 
Średnica nominalna - jest to liczba przyjęta umownie do oznaczenia przelotu armatury 
lub średnicy wewnętrznej rurociągu, odpowiadająca w przybliżeniu wymiarom rzeczywi-
stym wyrażonym w mm. 
Komora lub studzienka wodociągowa - obiekt inżynierski na przewodzie wodociągo-
wym przeznaczony do zainstalowania armatury lub innego wyposażenia. 
Studzienka monolityczna - studzienka wodociągowa, której co najmniej komora robo-
cza jest wykonana w konstrukcji monolitycznej. 
Studzienka prefabrykowana - studzienka wodociągowa, której zasadnicza część komo-
ry roboczej wykonana jest z prefabrykatów. 
Studzienka kołowa - studzienka wodociągowa z komorą roboczą w kształcie koła. 
Studzienka  prostokątna -  studzienka wodociągowa z  komorą  roboczą w  kształcie 
prostokąta. 
Komin włazowy - szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu przeznaczony 
do wchodzenia i wychodzenia obsługi. 
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
wodociągowych składający się z korpusu i pokrywy. 
Wysokość robocza studzienki  - odległość wewnętrzna między przykryciem,  a dnem 
studzienki w miejscu przeznaczonym do przebywania obsługi. 
Podpory ślizgowe - podparcia wodociągu w rurze ochronnej lub przewiertowej. 
Zasuwy - armatura wbudowana w wodociąg służąca do zamknięcia dopływu wody dla 
wyłączenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociągu. 
Ciśnienie robocze - wysokość ciśnienia określona zgodnie z dokumentacją techniczną ja-
ko maksymalna różnica rzędnych linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanymi od-
cinkami przewodu. 
Odległość bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odległość mierzona w płaszczyźnie 
poziomej pomiędzy obrysem budowli a osią przewodu. 
Spajalność - przydatność  metalu  o danej  wrażliwości  na  spajanie  do  utworzenia w 



  

 

 

ST 05 - SPECYFIKACJE TECHNICZNE – RUROCIĄGI ZEWNĘTRZNE 50

CCoonnnneeRR  
Projektowanie i Usługi Techniczne 

mgr inż. Grzegorz Furmański 

REMONT, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W ŻABNIE 

Inwestor: REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

UL. ZAZAMCZE 53, 33-200 DĄBROWA TARNOWSKA

określonych warunkach spajania złącza metalicznie ciągłego o wymaganej użyteczności. 
Spajanie obejmuje: spawanie, zgrzewanie i lutowanie. 
Spawanie - metoda spajania, w której łączone brzegi oraz spoiwo ulegają stopieniu. 
Spoina - część spawanego złącza, składająca się wyłącznie z metalu stopionego podczas 
spawania tj. ze stopionego materiału rodzimego i spoiwa. 
Materiał rodzimy - materiał, z którego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi 
spajania. 
Spoiwo - materiał dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny. 
Złącze spawane - połączenie dwóch lub więcej części wykonane za pomocą spawania. 
Spawanie gazowe - spawanie, w którym źródłem ciepła jest płomień gazowy. 
Spawanie łukowe - spawanie, w którym źródłem ciepła jest łuk elektryczny. 
Spawanie ręczne - spawanie, w którym zarówno posuw elektrody lub drutu spawalni-
czego jak i przesuwanie źródła ciepła wzdłuż złącza odbywają się ręcznie. 
Spoina montażowa - spoina łącząca części prefabrykowane w całość konstrukcyjną 
wykonaną w warunkach spawania montażowego. 
Spoina sczepna - krótka spoina wykonana dla utrzymania części łączonych w położeniu 
odpowiednim do spawania. 
Spoina ciągła - spoina ułożona na całej długości złącza. 
Zgrzewanie - metoda spajania, przy której połączenie materiałów następuje wskutek do-
cisku, niezależnie od źródła, ilości i koncentracji ciepła występującego w czasie łączenia. 
Zgrzewalność - podatność materiału do łączenia za pomocą zgrzewania przy określonych 
warunkach technologicznych. 
Złącze zgrzewane - połączenie dwu lub więcej części, wykonane za pomocą zgrzewania. 
Zgrzeina - miejsce złącza zgrzewanego, w którym nastąpiło połączenie (materiałów) o 
fizycznej ciągłości. 
Bloki podporowe - mają zastosowanie jako podparcie armatury np. zasuw. 
Bloki oporowe - mają zastosowanie dla wodociągów, przy których nie można liczyć na 
przeniesienie sił osiowych wzdłuż przewodu. Stosowane są na kolanach, odgałęzieniach i 
łukach przy kącie większym od 30° wg BN-81/9192-05 [20]. 
Przejście szczelne - przejście rurociągu przez ścianę komory lub studni zapewniające 
odpowiednią szczelność na styku ściana - rurociąg. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Rysunka-
mi i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Rysun-

ków i ST. 
Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania 

materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. 
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W przypadku niezaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca po-
winien przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez 
zgody Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materia-
ły, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłace-
niem za wykonaną pracę. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których PN i BN przewiduje 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, winny być zaopatrzone przez producenta w 
taki dokument. Do faktury zakupu należy dołączyć certyfikat jakości tworzywa i atest. 

2.1. Rury i kształtki: 
Rury z tworzyw sztucznych: polietylen PE polietylenu wysokiej gęstości PEHD 

(HDPE) wykonane z materiału klasy PE -100 o średnicy 40 - 315 mm, SDR -17. Stosować 
należy rury klasy PN10 to jest na ciśnienie nominalne 10 bar 

2.2. Studzienki kanalizacyjne 
Na kanalizacji grawitacyjnej należy wykonać studzienki kanalizacyjne przelotowe, 

połączeniowe i komory technologiczne o średnicy 1000 i 1200 mm z kręgów betonowych, 
szczelne, łączone na uszczelki gumowe. Studzienki kanalizacyjne złożone są z następują-
cych części: 

 komory roboczej, 
 dna studzienek (kinety), 
 włazu kanałowego, 
 stopni złazowych, 
 tulei ochronnych. 

Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z 
kręgów żelbetowych średnicy minimum 1000 mm o wysokości 30 cm lub 60 cm według 
BN-86/8971-08. Część monolityczna komory powinna być wykonana z betonu hydrotech-
nicznego klasy B25, W-4, M-100 według BN-62/6738-03 –04 i –07. Stopień wodoszczelno-
ści betonu „W-4” odpowiada ciśnieniu wody 0,4 MPa, przy którym nie zauważa się jej 
przesiąkania przez próbkę betonową po 90 dniach twardnienia. Stopień odporności betonu 
na działanie mrozu „M-100” odpowiada 100 cyklom kolejnego zamarzania i odmrożenia 
próbek betonowych (jeden cykl obejmuje: zamrażanie próbki przez okres 4 godzin, a na-
stępnie jej odmrożenie również przez 4 godziny). Górna część studzienki musi być przykry-
ta żelbetową płytą pokrywową dostosowaną do studzienek o średnicy 1200 mm i zaopa-
trzona w otwór przystosowany do montażu włazów żeliwnych typu ciężkiego 600 mm. Dno 
studzienki należy wykonać jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B25, w-4, 
M-100, a w gruntach nawodnionych z dodatkiem środka uszczelniającego. Dopuszcza się 
wykonanie prefabrykacji dna studzienki poza miejscem jej wbudowania. Na studzienkach 
należy stosować włazy żeliwne o średnicy 600 mm – typ ciężki według PN-H-74051-2: 
1994. W studzienkach należy zastosować stopnie żeliwne według PN-64/H-74086. Dla 
przejść rurociągów grawitacyjnych przez ściany studzienek należy zastosować tuleje z 
uszczelką z PVC dla przejść szczelnych lub króćce dostudzienne. Typy i rodzaje elementów 
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wyposażenia komór należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. 
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych Dn425/400. Składają się z kinety, ru-

ry trzonowej, teleskopowej oraz zamknięcia włazem żeliwnym Nie stosować studzienek 
mniejszych niż Dn400 mm. 

2.3. Rury stalowe ze szwem  
do wykonania rur ochronnych wg PN-79/H-74244 

2.4. Rury przewiertowe  
stalowe ze szwem - wg PN-79/H-74244 

2.4. Kształtki z żeliwa sferoidalnego  
zabezpieczone fabrycznie antykorozyjnie. 

2.5. Płozy dystansowe  
z tworzywa sztucznego. 

2.6. Piasek  
na podsypki i podłoże - winien odpowiadać PN-87/B-01100. 

2.7. Żwir lub grys  
na podsypkę filtracyjną 
Podsypka filtracyjna ze żwiru, pospółki lub tłucznia wg PN-87/B-01100. 

2.8. Uzbrojenie sieci 

2.8.1. Zasuwy kołnierzowe  
Zasuwy żeliwne kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego 

 Zasuwa klinowa miękkouszczelniana, wg EN 1171 (DIN 3352-4A) 
 Przyłącza kołnierzowe wg EN 1092-2 
 Długość zabudowy wg EN 558-1, szereg 14 (DIN 3202, F4) 
 Korpus, klin i pokrywa z żeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40 ) 
 Klin całkowicie gumowany (wewnątrz i zewnątrz ) – elastomerem EPDM 
 Klin prowadzony na całej długości za pomocą elementów z tworzywa sztucznego 
 Uszczelnienie wrzeciona w tulei za pomocą min. trzech o-ringów 
 Możliwość wymiany uszczelek w tulei pod pełnym ciśnieniem roboczym 
 Nakrętka wrzeciona z mosiądzu, wewnętrzna, wymienialna 
 Powierzchnie oporowe wrzeciona z tworzywa sztucznego 
 Śruby pokrywy ze stali nierdzewnej, gniazda śrub zabezpieczone przed zanieczyszczeniem  
 Szczelność dla próżni do 1 Torr (podciśnienie do 90%) 
 Wewnątrz i zewnątrz pokrycie epoksydowe-proszkowe ( EP-P ) min. 250µm wg wymagań 

GSK 

2.8.2. Teleskopowe obudowy trzpienia oraz skrzynki uliczne do zasuw  
Wg PN-M-74081:1999. 
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2.8.3. Elementy montażowe 

Jako elementy montażowe należy stosować: 
- nasuwki odpowiadające wymaganiom normy PN - 84/H - 74101 
- kompensatory dławnicowe kołnierzowe wg. PN - 89/M - 74301 

2.9. Kształtki do połączeń  
Trójniki żeliwne oraz inne kształtki nie ujęte powyżej z żeliwa sferoidalnego, stalo-

we, PE konieczne do wykonania wodociągów. 
Dla wykonania zmiany kierunku, zmiany średnicy rurociągu,: 

 kolanka o odpowiednim kącie załamania, 
 redukcje, 
 trójniki 

z materiałów, z których wykonane są rury przewodowe. Należy stosować elementy 
złączne tego samego producenta, którego rury użyte są do budowy rurociągów. Dobór 
elementów złącznych winien być dokonany przez Wykonawcę na podstawie dokumentacji 
technicznej oraz specyfikacji technicznych. Niezależnie jednak od postanowień tych doku-
mentów zasadniczym kryterium doboru winny być zalecenia producenta. 

2.10. Materiały izolacyjne 
Rękawy termokurczliwe oraz farby podkładowe i taśmy - do izolacji złączy spawa-

nych zewnętrznych. 
Manszety - do uszczelnienia przestrzeni pomiędzy rurą przewodową a ochronną. 

2.11. Taśmy ostrzegawczo - lokalizacyjne  
- z wkładką metalową dla sieci wodociągowych. 

2.12. Tabliczki orientacyjne  
do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych - wg PN-86/B-09700 

2.13. Beton zwykły  
do wypełnienie przestrzeni pomiędzy rurą ochronną i przewiertową powinien 
odpowiadać PN-88/B-06250. 

2.14. Inne kształtki  
Nie ujęte powyżej z żeliwa sferoidalnego, stalowe, konieczne do wykonania węzłów 

technologicznych w studniach i komorach wodociągowych. 

2.15. Składowanie materiałów na placu budowy 
Składowanie powinno odbywać się na terenie równym utwardzonym z możliwością 

odprowadzenia wód opadowych. 
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatun-

ków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych 
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stosów lub pojedynczych rur. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabez-
pieczona przed gromadzeniem się wód sanitarnych i opadowych, pozbawiona wszelkich 
zanieczyszczeń, szczególnie kamieni i innych ostrych materiałów mogących uszkodzić ma-
teriały. 

2.15.1. Rury stalowe 
Rury powinny być składowane w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo na pod-

kładach drewnianych tak, aby nie uszkodzić izolacji. 
Pierwszą warstwę rur należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą klinów drew-
nianych przybitych do podkładów. 
Rury można przechowywać pod zadaszeniem (wiatą). 
Rury należy układać wg średnic, w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający 
dostęp do poszczególnych asortymentów. 

2.15.2. Rury PVC i PE 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami 

promieni słonecznych oraz opadów atmosferycznych. 
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać +30°C. 
Rury należy przechowywać w pozycji poziomej, na płaskim i równym podłożu, w 

stosach o wysokości do 1,50 m. W przypadku dostarczenia rur w zapakowanych fabrycznie 
pakietach należy je przechowywać w tych pakietach. 

Rury z tworzyw sztucznych dostarczane w prostych odcinkach należy składować 
układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo. Pierwszą warstwę rur należy 
ułożyć na podkładach drewnianych, zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów 
pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunięciem. 

Rury dostarczane w zwojach należy przechowywać w tych zwojach ułożonych pła-
sko na podłożu najlepiej na podkładach z tektury falistej. Nie dopuszcza się przechowywa-
nia zwojów wielowarstwowo. 

2.15.3. Kształtki i armatura 

Kształtki i armaturę oraz uszczelki należy przechowywać w magazynie zamkniętym 
oraz suchym. Wszelkie elementy złączne, podobnie jak inne drobne elementy przeznaczo-
ne do budowy sieci wodociągowej składować należy w opakowaniach fabrycznych, w 
miejscach zabezpieczonych przed bezpośrednim oddziaływaniem czynników atmosferycz-
nych (opady atmosferyczne, promienie słoneczne). Należy ściśle przestrzegać zaleceń pro-
ducenta dotyczących składowania tych materiałów. 

2.15.4. Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób za-
bezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 

2.15.5. Inne materiały 
Zaleca się składowanie materiałów w sposób zapewniający stateczność oraz umoż-

liwiający dostęp do poszczególnych asortymentów. Sposób składowania i przechowywania 
materiałów na placu budowy powinien zapewnić skuteczne zabezpieczenie ich przed 
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uszkodzeniem mechanicznym i utratą właściwości technicznych. W okresie składowania 
materiałów należy dokonywać niezbędnych zabiegów konserwacyjnych. 

2.16. Odbiór materiałów na budowie 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwa-

rancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 
Dostarczane materiały na miejscu budowy należy sprawdzić pod względem kompletności 
i zgodności z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia 
wad lub powstawania wątpliwości o ich jakości przed wbudowaniem należy poddać bada-
niom określonym przez Inżyniera robót. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do budowy wodociągu zastosuje sprzęt gwarantujący 

właściwą jakość robót. 
3.1. Do robót ziemnych i przygotowawczych można stosować następujący 
sprzęt: piła do cięcia asfaltu, sprzęt do zagęszczania gruntu, samochody samowyładowcze, 
koparki, spycharki, urządzenie przewiertowe. 
3.2. Do robót montażowych można stosować: 

 wciągarkę ręczną łańcuchową, 
 dźwig, 
 samochód skrzyniowy, 
 urządzenia mechaniczne do cięcia rur, 
 spawarki elektryczne, 
 wibratory, 
 zgrzewarki, 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do tech-
nologii robót. Sposób wykonywania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inżynier. 

4.  TRANSPORT 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które po-

zwolą uniknąć uszkodzeń, odkształceń przewożonych materiałów. 
Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruchu drogo-

wego oraz przepisami BHP. 
Rodzaj oraz ilość środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót 

zgodnie z zasadami zawartymi w Rysunkach, ST i wskazaniami Inżyniera oraz w terminie 
przewidzianym w Kontrakcie. 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środ-
ków transportu; 

 samochód skrzyniowy z dłużycą, 
 samochód samowyładowczy, 
 samochód dostawczy. 
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Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się w czasie ruchu pojazdu. 
Rury stalowe powinny być układane w pozycji poziomej. 

Przy wielowarstwowym przewożeniu rur, górna warstwa nie powinna przewyższać 
ścian środka transportowego więcej niż o 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne 
warstwy rur należy przekładać materiałem wyściółkowym w miejscach stykania się wyro-
bów. Dla usztywnienia przewożonych elementów armatury, należy stosować przekładki, 
rozpory, kliny z drewna z gumy i innych materiałów. 

Dla piasku na podsypkę i obsypkę rur przewiduje się bezpośredni dowóz z piaskow-
ni samochodami samowyładowczymi. 

Rury ciśnieniowe do Φ500 mm włącznie są dostarczane w oryginalnie zapakowa-
nych paletach, aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenie w czasie transportu i magazy-
nowania. Rury są dostarczane z fabryki wraz z gumowymi pierścieniami uszczelniającymi, 
które są wstępnie smarowane specjalnym smarem silikonowym o przedłużonej trwałości. 
Zarówno zakończenia kielichowe jaki "bose" końce rur są dodatkowo zaopatrzone w 
wieczka z tworzywa, które skutecznie zabezpieczają wnętrze rury przed zabrudzeniem itp. 

4.1. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE RUR Z TWORZYW SZTUCZ-
NYCH 
Transport i składowanie rur oraz kształtek z tworzyw sztucznych takich jak polichlo-

rek winylu PVC-U lub polietylen PE ze względu na swoje właściwości fizyko-chemiczne 
winny być prowadzone w sposób uniemożliwiający uszkodzenie materiału. 

4.1.1. Transport 
Transport rur i kształtek może być prowadzony dowolnymi środkami transportu 

jednak ze względu na specyfikacje towaru najczęściej odbywa się transportem samocho-
dowym. Jest on uregulowany odnośnymi przepisami ruch kolejowego na drogach publicz-
nych. 

Z uwagi na specyficzne właściwości rur należy przy transporcie zachowywać nastę-
pujące wymagania: 

 przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpo-
wiedniej długości 

 przewóz rur i prace przeładunkowe powinny się odbywać przy temperaturach powie-
trza w przedziale od + 5ºC do + 30ºC. Szczególną ostrożność szczególnie przy trans-
porcie i przeładunku rur należy zachowywać w temperaturze bliskiej 0ºC i niższej z 
uwagi na kruchość materiału rur w tych temperaturach 

 podczas prac przeładunkowych, rury nie należy rzucać. 
 transport rur nie pakietowanych: w samochodzie rury powinny być układane na rów-

nym podłożu na podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości 
co najmniej 2,5 cm – ułożonych prostopadle do osi rur i zabezpieczone przed zary-
sowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne 
ściany skrzyń samochodowych. Zabezpieczenie przed przesuwaniem się dolnej war-
stwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. Na platformie sa-
mochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle w przypadku rur. Na rurach 
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nie wolno przewozić innych materiałów. 
 rury polietylenowe zarówno w odcinkach prostych jak i w zwojach nie mogą być rzu-

cane i przeciągane po podłożu, lecz muszą być przenoszone 
 bezpieczny i prawidłowy transport rur to przede wszystkim podparcie ładunku na ca-

łej długości, odpowiednie jego zabezpieczenie przed przemieszczaniem się 
 w trakcie za i rozładunku przy użyciu żurawi należy stosować liny miękkie np. nylo-

nowe, bawełniano – konopne czy z tworzyw sztucznych. Nie wolno stosować meta-
lowych lin i łańcuchów. 

 rury dostarczone są do odbiorcy w fabrycznych opakowaniach (pakietach) co zapew-
nia odpowiednie zabezpieczenie podczas składowania, załadunku i transportu. Należy 
jedynie zapewnić im odpowiednie płaskie ułożenie i zabezpieczyć przed przemiesz-
czaniem się, 

4.1.2. Składowanie 
Magazynowane rury i kształtki na placu budowy powinny być zabezpieczone przed 

szkodliwym oddziaływaniem promieni słonecznych. Dłuższe magazynowanie rur i kształtek 
powinno się odbywać w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rury pakietowane 
należy magazynować w dwóch – trzech warstwach o maksymalnej wysokości sterty ca 2,0 
m, pod warunkiem, że listwy drewniane pakietu górnego będą spoczywały na listwach 
drewnianych pakietu dolnego. 

Składowanie rur nie pakietowanych: rury powinny być układane na równym podło-
żu na podkładkach i przekładach drewnianych o wymiarach jak przy transporcie. Nie wolno 
składować rur cięższych na rurach lżejszych. Szerokość stosu składowanych rur należy 
ograniczyć wspornikami pionowymi z drewna. Rury należy składować kielichami naprze-
mianlegle. 

W przypadku gdy składowane rury zarówno ciśnieniowe jak i kanalizacyjne nie zo-
staną ułożone w przeciągu 12 miesięcy to należy je zabezpieczyć przed nadmiernym dzia-
łaniem promieniowania słonecznego poprzez ich zadaszenie. Nie wolno jednak nakrywać 
rur uniemożliwiając ich przewietrzenie (efekt namiotowy). 

Temperatura w miejscu składowania nie powinna przekraczać 30ºC. 
Rury ciśnieniowe posiada na swoich końcach zabezpieczenie w postaci zaślepek 

(dekli), które powinny być usuwane dopiero w przypadku dokonywania połączenia (złą-
cza). 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Prace wstępne 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmono-

gram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związa-
ne z budową sieci wodociągowej. 

Technologia przebudowy sieci wodociągowej uzależniona jest od warunków tech-
nicznych wydanych przez jej użytkownika. 

Całość prac przy budowie sieci wodociągowej należy wykonać pod nadzorem użyt-
kownika. 
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Dla zachowania ciągłości pracy sieci wodociągowej, kolizyjne odcinki należy przebu-
dować zachowując następującą kolejność robót: 

 wybudować nowy niekolidujący odcinek rurociągu, 
 wykonać połączenie nowego odcinka rurociągu z istniejącym przy zachowaniu cią-

głości pracy sieci, 
 zdemontować lub zamulić kolizyjny odcinek rurociągu. 

5.2. Roboty przygotowawcze 
Podstawę wytyczenia trasy sieci rozdzielczej stanowią Rysunki i Dokumentacja 

Prawna. 
Wytyczenie w terenie osi rurociągu przez odpowiednie służby geodezyjne, z zazna-

czeniem punktów załamań trasy oraz włączenia do istniejącej sieci. Przed przystąpieniem 
do robót należy pod nadzorem właściciela sieci wykonać przekopy kontrolne w miejscach 
włączenia. 

Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować re-
pery tymczasowe z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne. 

W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 
prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 

5.3. Roboty ziemne - wykopy 
Wykopy pod wodociąg należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, 

ręcznie lub mechanicznie wg PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999. 
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m zgodnie z BN-83/8836-02 

przy braku wody gruntowej i usuwisk: 
 w gruntach bardzo spoistych 2:1, 
 w gruntach gliniasto-pylastych i piaskowo-pylastych 1:1, 
 w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25, 
 w gruntach niespoistych 1:1,50 

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawę-
dzi wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. 

Wykop należy prowadzić od miejsca odgałęzienia z istniejącej sieci wodociągowej. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Rysunkach. 

Wydobywaną ziemię należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m 
od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale 
oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 

Dla wykopów o ścianach pionowych należy wykonać umocnienie poziomo zakłada-
nymi wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad powierzchnię te-
renu. Umocnienie ścian jest złożone z oddzielnych odcinków tzw. klatek o długości 4,0 - 
5,0 m, z których każda stanowi całość. 

Połączenie klatek sąsiednich powinno być dopasowane szczelnie. Umocnienie ścian 
składa się z trzech elementów: 

 wyprasek ułożonych poziomo, przylegających do ścian wykopu, 
 bali pionowych (nakładek), 
 okrąglaków jako poprzeczne rozpory,. 
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5.4. Odwodnienie dna wykopu 
W zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depre-

sji, mogą występować trzy metody odwodnienia: 
 powierzchniowa, 
 drenażu poziomego, 
 depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

Najczęściej stosowanym sposobem odwodnienia przy układaniu rur jest metoda 
odwodnienia powierzchniowego. Odpompowaną wodę należy odprowadzić poza teren bu-
dowy przewodem parcianym. 

5.5. Podsypka 
Dla sieci wodociągowej o podłożu nie piaszczystym, należy wykonać podsypkę z 

piasku zwykłego o grubości 20cm. Podsypkę należy zagęścić sprzętem mechanicznym. 
Dla rurociągu budowanego w gruncie nawodnionym należy wykonać podsypkę filtracyjną 
ze żwiru lub grysu z ułożeniem drenażu DN 50 do 80, oraz studzienek zbiorczych w dnie 
wykopu DN 500, w odległości co 50 m. Wodę ze studzienek zbiorczych należy odpompo-
wać i odprowadzić poza zakres robót. 

5.6. Roboty montażowe 
Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-

10725:1997. 
Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodą dnie wykopu, układa się 

i montuje przewód wodociągowy. Przy układaniu wodociągu należy zachować prostolinio-
wość zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. 
W tym celu należy zamontować nad wykopem ławy celownicze w odstępach co 30 m na 
prostej lub w punktach załamania, służące do odtworzenia osi wodociągu w wykopie. 
Ławy są ustawione na określonej rzędnej z zachowaniem spadku wodociągu zgodnie z wy-
konanymi Rysunkami. Należy codziennie sprawdzać niwelatorem ławy, przed przystąpie-
niem do montażu rur. 

5.6.1. Głębokość ułożenia przewodu 
Głębokość ułożenia wodociągu, powinna być taka, aby jego przykrycie było większe 

od głębokości przemarzania gruntu. 
Dla rur o DN do 1000 mm zgodnie z PN-B-10725:1997 należy zwiększyć o 0,40 m 

przykrycie wodociągu w stosunku do głębokości przemarzania hz a dla rur o DN powyżej 
1000 mm - o 0,20 m. 

Dla głębokości przemarzania hz = 1,00 głębokość przykrycia h wynosi min: 1,40m i 
1,20 m. 

5.6.2. Przygotowanie rur do układania 
Przed ułożeniem, należy dokonać oględzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstały 

uszkodzenia rur oraz izolacji rur stalowych i żeliwnych w czasie transportu z placu budowy 
na miejsce montażu. 
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5.6.3. Opuszczanie rur do wykopu 
Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, za pomocą lin konopnych lub 

wielokrążkiem powieszonym na trójnogu, a rury dużych średnic za pomocą dźwigu. 

5.6.4. Układanie rur 
Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowni-

czym. Najniższy punkt dna układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku 
osi budowanego wodociągu. Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle 
powinna przylegać do podłoża na całej swej długości. Po ułożeniu rurę należy zabezpie-
czyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nierównym ułożeniu rury 
w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże przez podsypkę z piasku dobrze 
ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez podłożenie kawałka drew-
na, cegły lub kamienia. 

Opuszczoną do wykopu rurę układa się na przygotowanym podłożu, centrycznie z 
wcześniej ułożonym odcinkiem rury. 
Rury stalowe 

Rury stalowe należy łączyć przez spawanie na styk spawarką elektryczną. Do spa-
wania należy stosować materiały spawalnicze o właściwościach nie gorszych niż właściwo-
ści materiału rur. Miejsca spawów należy starannie oczyścić do II klasy czystości i zabez-
pieczyć rękawem termokurczliwym. 
Spawanie gazowe 

Stosuje się metodę spawania w prawo, polegającą na tym, że palnik jest przesuwa-
ny przed spoiwem, a płomień skierowany do tworzącej się spoiny. Właściwości drutu spa-
walniczego powinny być zbliżone do spawanego materiału, a spoina wykonana szybko i 
bez przerw. 
Spawanie elektryczne 

Roboty spawalnicze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną i 
kartą technologiczną spawania. Miejsca spawania powinno być dokładnie oczyszczone z 
rdzy i brudu, a następnie starannie oczyszczone przez przepalenie palnikiem gazowym lub 
lampą benzynową. W razie konieczności pracy w czasie deszczu miejsce spawania powin-
no być osłonięte specjalnym namiotem. Przed rozpoczęciem spawania należy sprawdzić 
współosiowość rur. Obie rury ustawia się krawędziami blisko siebie i za pomocą łaty drew-
nianej bada ich współosiowość. Rury umieszcza się na okrąglakach i środkuje jednocześnie 
w kilku miejscach ściskami centrującymi. Następnie kilku spawaczy równocześnie sczepia 
rury w trzech punktach, po czym wykonuje spoiny graniowe (wewnętrzne), wypełniające 
oraz licowe (zewnętrzne). 

W warunkach polowych do spawania rur stosowane są najczęściej agregaty spa-
walnicze z napędem spalinowym. 

Po przygotowaniu nad wykopem dłuższych sekcji przystępuje się do spawania rur. 
Przy łączeniu sekcji w wykopie konieczna jest ścisła kontrola zachowania właściwych od-
stępów między końcami rur. Podczas spawania dolnej połowy wykonuje się spawanie sufi-
towe. 

Spoina po jej wykonaniu powinna być oznakowana symbolem spawacza. Znaki na-
leży umieszczać po przeciwnych stronach rury w odległościach od 30 mm do 50 mm od 
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brzegu lica spoiny. Znaki cyfrowe lub literowe powinny być wykonane w sposób niepowo-
dujący osłabienia grubości ścianki rury. 
Rury z PVC 

Złącza rur wykonywać poprzez zgrzewanie. Należy używać zgrzewarek dostarcza-
nych lub zalecanych przez producenta rur. Przygotowanie końców rur do zgrzewania wy-
konać zgodnie z zaleceniami producenta zgrzewarki i producenta rur. 

Wszelkie zmiany średnicy, odejścia pod hydranty, zmiany kierunku trasy wykonać 
poprzez odpowiednie złączki (kolanka, redukcje, trójniki) dobrane zgodnie z zaleceniami 
producenta i projektanta. 

Na wszystkie wykonane złącza zgrzewane winna być sporządzona karta kontrolna    
złącza zgrzewanego podpisana przez spawacza wykonującego zgrzewanie, kierownika bu-
dowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego opisująca parametry wykonania złącza i po-
twierdzająca prawidłowość jego wykonania. 

Po zmontowaniu rurociągu należy go przysypać ziemią (pozostawiając złącza odkry-
te), aby jej ciężar ustabilizował rury przed przeprowadzeniem próby ciśnienia. Należy rów-
nież upewnić się, czy wszystkie kształtki (łuki, trójniki, redukcje itd.), a zwłaszcza zaślepki 
są właściwie wzmocnione, zabezpieczone. 

Po przeprowadzeniu próby ciśnienia wypełnić wykop w obszarze połączeń ręcznie 
do poziomu odrobinę wyższego niż górna powierzchnia rury, uważając zęby ziemia stoso-
wana do zasypki nie zawierała kamieni. Udeptać zasypkę. Dalsze prace ziemne należy wy-
konywać zgodnie z obowiązującymi normami. 

Szczegółowy opis metod montażu rurociągów z rur PE można znaleźć w INSTRUK-
CJI MONTAŻOWEJ producentów rur. Zasady te winny być ściśle przestrzegane. 
Kształtki z żeliwa sferoidalnego 

Kształtki żeliwne łączone na kołnierze skręcać zgodnie z zaleceniami producenta 
zwracając szczególną uwagę na ułożenie uszczelki pomiędzy kołnierzami. 

5.6.5. Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem 
Zabezpieczenie przewodu w planie i w pionie należy wykonać zgodnie z Rysunkami, 

przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy umieszczać przy końcówkach, odga-
łęzieniach pod zasuwami a także na zmianach kierunku - dla przewodów z tworzyw 
sztucznych przy zastosowaniu kształtek. Bloki oporowe na załomach dobierać zgodnie z 
BN-81/9192-05. 

5.6.6. Przekroczenia sieci wodociągowej pod istniejącymi drogami 
Przekroczenia wodociągu pod istniejącymi drogami o ciągłym ruchu należy wykonać 

przewiertem w stalowej rurze. Rurę przewodową należy wsunąć do rury przewiertowej na 
podporach dystansowych z tworzywa sztucznego. 

Przed rozpoczęciem pracy należy ustalić konieczną ilość i typ elementów tworzących 
jeden pierścień. 

Przy przekroczeniu dróg w rurach przewiertowych należy końce rury przewiertowej i 
wodociągu uszczelnić manszetami. 
Kolejność robót przy wykonaniu przewiertu: 

 wytyczenie w terenie osi przekroczenia, 
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 wykonanie komór przewiertowej i odbiorczej, 
 wykonanie i wypoziomowanie dna komór 
 umocnienie ścian komór, 
 wykonanie odwodnienia (podsypka + drenaż), 
 wykonanie ściany oporowej, 
 montaż urządzenia do wykonania przewiertu, 
 wykonanie przewiertu rurą stalową, 
 połączenie rur przewiertowych przez spawanie na styk, 
 wprowadzenie rur ochronnych do rur przewiertowych za pomocą płóz dystanso-

wych, 
 wprowadzenie rur przewodowych do rur ochronnych za pomocą płóz dystansowych, 
 wypełnienie przestrzeni między rurą przewiertową i ochronną półpłynna mieszanką 

betonową lub piaskiem, 
 demontaż urządzenia do wykonania przewiertu, 
 rozbiórka ściany oporowej, 
 demontaż umocnień ścian komór roboczej i odbiorczej, 
 uszczelnienie końcówek rury przewiertowej manszetami, 
 zasyp z zagęszczeniem pozostałych przestrzeni w komorach, 
 odwóz nadmiaru ziemi z przewiertu na miejsce odkładu. 

5.6.7. Uzbrojenie 
Na montowanych zasuwach należy przedłużyć obudowy do poziomu terenu projek-

towanego i zamontować skrzynki uliczne. Zasuwę należy ustawić na fundamencie betono-
wym niezależnie od rodzaju gruntu. 

Zasuw zamontowanych w studniach lub w komorach umieścić na bloku podporo-
wym betonowym. Na zasuwach zamontować obudowę sztywna i pokrętło. 

5.6.8. Lokalizacja studni wodomierzowych 
Studnie należy lokalizować z zachowaniem następujących wymagań: 

 powinna być zapewniona możliwość dojścia do studni i komory, oraz dojazdu w 
przypadku montażu elementów o wadze ponad 500kg, 

 należy unikać lokalizacji studni i komór w nawierzchniach oraz jezdniach dróg, oraz 
w ściekach ulicznych, zagłębieniach terenu, oraz innych miejscach narażonych na 
dopływ wody spływającej z powierzchni terenu. 
Wysokość robocza studni i komory wodociągowej powinna być nie mniejsza niż 

180cm. Inne wymiary wewnętrzne powinny być dostosowane do średnicy przewodu oraz 
do wielkości i rodzaju zainstalowanej armatury. Średnica komory 2500mm.. 

5.7. Zasyp wykopu 
Po dokonaniu odbioru można przystąpić do zasypania wykopu. 

5.7.1. Zasypanie wodociągu do wysokości strefy niebezpiecznej  
 - 30 cm ponad wierzch rury. 

Zasypanie wodociągu należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków z 
dokładnym ubiciem piasku, warstwami grubości 10-20 cm, z podbiciem pachwin. Ubicie 
piasku ubijakami o różnym kształcie i ciężarze 2,5 do 3,5kg. 
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Zasypywanie należy wykonać ostrożnie, aby nie uszkodzić izolacji rur stalowych, 
oraz nie uszkodzić rur przewodowych. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i 
chodzenie po wodociągu na odcinku strefy niebezpiecznej. Na wykonanej warstwie piasku 
należy ułożyć dla wodociągów z rur z tworzyw sztucznych taśmę znacznikową z wkładką 
metalową. 

5.7.2. Zasyp wodociągu do poziomu terenu 
Pozostały wykop należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20-30 cm, z zagęsz-

czaniem mechanicznym. 
Pod drogami wykop należy zasypać piaskiem do poziomu podbudowy drogi z za-

gęszczeniem lekkim sprzętem mechanicznym do wskaźnika zagęszczenia zgodnego z tech-
nologią robót drogowych. Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest niedopuszczalne 
bez uprzedniego rozmrożenia ziemi. Powstały nadmiar ziemi z wykopów należy odwieźć na 
miejsce odkładu. 

5.7.3. Rozbiórka umocnienia ścian wykopu 
Jednocześnie z zasypywaniem wodociągu należy prowadzić rozbiórkę umocnienia. 

Przy zwalnianiu rozpór należy unikać wstrząsów w otaczającym gruncie. W miejscach za-
grożonych wyjmuje się po jednej wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach spoistych 
można prowadzić rozbiórkę 3-4 wyprasek od razu. 

5.7.4. Podłączenie do istniejącej sieci 
Roboty przy wykonywaniu podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej należy 

prowadzić pod nadzorem jej właściciela lub użytkownika. Podłączenie wybudowanego wo-
dociągu należy wykonać po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności. 

Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić właściciela sieci wodociągowej 
oraz przygotować odpowiednie materiały i sprzęt tak, aby czas wyłączenia wodociągu był 
jak najkrótszy. 

5.8. Oznaczenie uzbrojenia sieci 
Dla oznaczenia uzbrojenia sieci należy zamontować tabliczki na istniejących ogro-

dzeniach. Przy braku ogrodzeń, należy wykonać słupki z rur stalowych Φ 50 mm i do nich 
przymocować tabliczki. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągniętej jakości robót. Wykonawca ma obowią-

zek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inżynierowi zgodno-
ści dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Rysunkami oraz wymaganiami ST, 
norm i przepisów. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o 
rodzaju i terminie badania. 

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akcepta-
cji Inżyniera. Wykonawca powiadomi pisemnie Inżyniera, o zakończeniu każdej roboty za-
nikającej, którą może kontynuować po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera. 
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6.1. Badanie zgodności z Rysunkami 
Badanie zgodności wykonanych robót z Rysunkami następuje przez: 

 sprawdzenie czy zmiany zaistniałe w trakcie wykonywania robót zostały wprowa-
dzone do 

 Rysunków, 
 sprawdzenie czy wykonane zmiany zostały dostatecznie umotywowane, 
 sprawdzenie czy przedłożone zostały wszystkie dokumenty, 
 sprawdzenie przedłożonych dokumentów pod względem formalnym i merytorycz-

nym, 
 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podania na 

planie budowy 
 stałych punktów niwelacyjnych. 

6.2. Badanie materiałów 
Sprawdzenie użytych do wykonania przewodu materiałów następuje przez porów-

nanie ich cech z wymaganiami określonymi w Rysunkach. 

6.3. Badanie wykonania wykopów 

6.3.1. Badanie wykopów otwartych obudowanych (umocnionych) 
Badanie materiałów i elementów obudowy należy wykonać bezpośrednio na budo-

wie przez oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w Ry-
sunkach. 
6.3.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopów  
- wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie z Rysunkami oraz użytkowanym 
sprzętem. 

6.3.2. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopów 
Przeprowadza się przez: 

 pomiar nachylenia skarp z Rysunkami, 
 sprawdzenie odpływu wód opadowych z krawędzi wykopu przez oględziny ze-

wnętrzne, 
 pomiar głębokości wykopu z dokładnością do 0,1 m. 

6.3.3. Badanie prawidłowości wykonania podłoża naturalnego 
Przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne dla stwierdzenia, czy grunt podłoża 

odpowiada następującym wymaganiom: 
 ma naturalną wilgotność, 
 nie został podebrany, 
 jest zgodny z określonym w Rysunkach. 

6.3.4. Badanie grubości warstwy gruntu zapewniającej nienaruszalność struk-
tury gruntu podłoża naturalnego 

Przeprowadza się przez pomiar rzędnej dna wykopu przy użyciu niwelatora i łaty, z 
dokładnością do 1 cm i porównanie z rzędną dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar należy 
wykonać w odstępach nie większych niż 30 m. 
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6.3.5. Badanie zabezpieczenia podłoża naturalnego 
Sprawdzenie wykonania podłoża naturalnego przed rozmyciem przez wody płynące 

przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia 
przed dostępem i naporem wód gruntowych przeprowadza się przez wykonanie wykopu 
próbnego w podłożu naturalnym i pomiar głębokości zwierciadła wody gruntowej od po-
ziomu podłoża naturalnego, oraz grubość warstwy odsączającej z piasku z dokładnością do 
1cm. Pomiar należy wykonać w odstępach nie większych niż 50 m. 

6.4. Badania w zakresie głębokości ułożenia przewodu 
Wykonuje się je przez pomiar rzędnej wierzchu przewodu oraz obliczenie różnicy 

wysokości hn między zmierzoną rzędną, a rzędną terenu. Pomiar należy wykonać z do-
kładnością do 5 cm dla każdej zasuwy oraz dla przewodu co 50 m. 

6.5. Badania w zakresie podłoża wzmocnionego 

6.5.1. Badanie podłoża wzmocnionego 
Sprawdza się zgodność wykonanego podłoża wzmocnionego z Rysunkami przez 

oględziny zewnętrzne i pomiar grubości podłoża z dokładnością do 1cm. Pomiar należy 
wykonać w trzech dowolnie wybranych miejscach badanego odcinka przewodów oddalo-
nych od siebie co najmniej o 30 m. 

6.5.2. Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie 
Sprawdzenie odchylenia krawędzi podłoża od osi przewodu. Pomiar należy wykonać 

w trzech dowolnie wybranych miejscach oddalonych od siebie co najmniej o 30 m z do-
kładnością 1cm. 

6.5.3. Badanie dopuszczalnych odchyleń spadku 
Przeprowadza się je przy użyciu ław celowniczych. W przypadku różnicy należy do-

konać pomiaru łatą celowniczą z dokładnością do 1 cm w odległościach co najmniej 30 m. 

6.6. Badania w zakresie ułożenia przewodu 

6.6.1. Badanie ułożenia przewodu na podłożu 
Przewód powinien być tak ułożony, aby opierał się na nim na całej długości i co 

najmniej na 1/4 swego obwodu symetrycznie do osi. Sprawdzenie przez oględziny ze-
wnętrzne. 

6.6.2. Badanie odchylenia osi przewodu 
Dla rur z tworzyw sztucznych dopuszczalne odchylenie osi wynosi 10cm. Badanie 

przeprowadza się na ławach celowniczych w odległości co 30 m, z dokładnością do 1cm. 

6.6.3. Badanie odchylenia spadku 
Dla rur z tworzyw sztucznych dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewo-

du, od przewidzianych w Rysunkach nie powinno przekroczyć ±5cm. Pomiar należy prze-
prowadzić w odległości co 30m, z dokładnością do 1 cm za pomocą łaty niwelacyjnej i ni-
welatora. 
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6.6.4. Badanie zmiany kierunków przewodu 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania zmian kierunku przewodu polega na stwier-

dzeniu zastosowania kształtki o właściwym kącie załamania. 

6.6.5. Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem się 
Badanie prawidłowości zabezpieczeń przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i 

porównanie z zabezpieczeniami ujętymi w Rysunkach. 

6.6.6. Badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkodami 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia przez oględziny zewnętrzne. 

6.6.7. Badanie zasypki przewodu 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania zasypki przewodu należy wykonać przez pomiar: 

 wysokości warstwy zasypki nad wierzchem rury i nad kluczem zasuwy, 
 zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, 
 skontrolowanie zagęszczenia podsypki z boków rur, 

Pomiar należy wykonać w trzech dowolnie wybranych miejscach odległych od siebie o 30 
m, z dokładnością do 10cm. 

6.6.8. Badanie zabezpieczenia przed korozją 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia rur stalowych ochronnych 

przed korozją, wykonuje się przez oględziny zewnętrzne: 
 izolację powierzchniową rury i złączy należy wyrywkowo opukać młotkiem drewnia-

nym i stwierdzić czy izolacja przylega trwale do całej powierzchni, 
 należy skontrolować styki i zmierzyć szerokość zakładów z dokładnością do 1cm. 

6.7. Badania w zakresie obiektów na przewodzie 
Badania wykonania studni wodociągowych polegają na sprawdzeniu zgodności z 

Rysunkami, sprawdzeniu lokalizacji studni i komór wodociągowych, sprawdzeniu przejść 
rurociągów przez ściany studni i komór, sprawdzeniu montażu przewodów i armatury, ba-
daniu zabezpieczenia przed korozją przewodów i armatury.  

6.8. Badania w zakresie szczelności przewodu 
Szczelność odcinka przewodu powinna być taka, przy próbie hydraulicznej ciśnienie 

wykonane na manometrze, nie spadło w ciągu 30min. poniżej wartości ciśnienia próbnego. 
Badanie szczelności powinno być przeprowadzone dla każdego odebranego odcinka 

linii na żądanie inwestora lub użytkownika. 
Metoda badań hydraulicznych jest zalecana, jakkolwiek w przypadkach szczegól-

nych z powodów ekonomicznych i technicznych metoda pneumatyczna będzie akcepto-
walna. 

 
6.8.1. Badanie szczelności odcinka przewodu próbą hydrauliczną zgodnie z PN-B-
10725:1997. 
Przewód nie może być zewnątrz zanieczyszczony. 
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W czasie badania powinien być umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. 
Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomo-
cą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem. Przewód na całej długości powinien być za-
bezpieczony przed przesunięciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku nie powinny 
być instalowane przed próbą szczelności hydranty, zawory i inna armatura za wyjątkiem 
zasuw, które w czasie badania powinny być całkowicie otwarte, a dławiki odciągnięte w 
sposób zapewniający ich całkowitą szczelność.  

Przewidziane bloki oporowe powinny być wykonane. Nie należy stosować zasuw ja-
ko zamknięć badanego odcinka przewodu. 

Wykopy powinny być zasypane piaskiem do wysokości połowy średnicy przewodu, 
piasek powinien być ubity dokładnie z obu stron przewodu. Każda rura powinna być w 
środku obsypana od góry piaskiem, za wyjątkiem złączy. 

Procedura badań oraz pełny zakres wymagań podany jest w odpowiednich nor-
mach. Oprócz wymagań normowych następujące warunki powinny być uwzględnione 
przed rozpoczęciem badań: 

 ewentualne wymagania inwestora jasno określone w projekcie, 
 materiały do budowy rurociągów powinny odpowiadać aktualnym normom, 
 długość badanego odcinka powinna wynosić około 300m dla wzmocnianych skarp 

wykopów i 600 m dla skarp wykopów niewzmocnionych – powinien zostać zapewnio-
ny łatwy dostęp do złączy, 

 odcinek powinien być całkowicie unieruchomiony na całej długości, 
 wszystkie odgałęzienia rurociągu powinny być zamknięte, 
 profil rurociągu powinien umożliwić odpowietrzenie w najwyższych punktach, 
 ocena wizualna badanych złączek jest obligatoryjna. 

6.8.1. Ciśnienie próbne odcinka przewodu 
Ciśnienie próbne przyjęto = 1,0 MPa, ciśnienie robocze = 0,1 - 0,4 MPa. 

6.8.2. Opis badań 
W wyżej położonym końcu przewodu oraz we wszystkich miejscach w których może 

gromadzić się powietrze, należy umieścić rurki odpowietrzające z zaworami do odprowa-
dzenia powietrza. 

Na rurce odpowietrzającej wyżej położonej końcówki wodociągu należy zamonto-
wać trójnik z manometrem oraz zawór przelotowy, o wytrzymałości zaworu przy pompie 
hydraulicznej z kurkiem spustowym pod manometrem. 

Napełnianie odcinka przewodu wodą należy w miarę możliwości rozpocząć od niżej 
położonego końca odcinka przewodu oraz przeprowadzać powoli, aby umożliwić usunięcie 
powietrza z przewodu. 

Po stwierdzeniu pojawienia się wody we wszystkich rurkach odpowietrzających, na-
leży zamknąć ich zawory. 

Do niżej położonego końca odcinka wodociągu należy podłączyć pompę hydraulicz-
ną i podtrzymywać ciśnienie zapewniające całkowite napełnienie odcinka przewodu przez 
12 godzin. 
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Po napełnieniu odcinka przewodu wodą, należy podnieść ciśnienie w przewodzie do 
wysokości ciśnienia roboczego, następnie otworzyć zawór w rurce odpowietrzającej. 

Tym sposobem należy podnieść ciśnienie aż do jego stabilizacji na wysokości ci-
śnienia próbnego, następnie wyłączyć pompę hydrauliczną. 

Po ustabilizowaniu się ciśnienia w przewodzie na wysokości ciśnienia próbnego na-
leży przez 30 min. sprawdzać, czy ciśnienie na manometrze nie spada poniżej ciśnienia 
próbnego. Należy jednocześnie obserwować przewód i złącza. 
Warunki, które należy uwzględnić podczas badań: 

 rurociąg nie powinien być wystawiony na działanie promieni słonecznych, minimalna 
temperatura na powierzchni rurociągu powinna wynosić 1°C, 

 napełnienie rurociągu powinno się odbywać stopniowo, od najniższego końca, tem-
peratura wody nie powinna przekraczać 20°C, 

 po napełnieniu wodą i odpowietrzeniu, rurociąg powinien być pozostawiony na 12 
godzin celem ustabilizowania, 

 po hydraulicznych próbach stabilizacja wartości ciśnienia powinna nastąpić w ciągu 
30 min., 

 w przypadku pneumatycznej próby ciśnienia należy ją wykonać wraz z rejestrację linii 
ciśnienia, 

 po osiągnięciu ciśnienia próbnego odcinek powinien być pozostawiony na 24h do  
wyrównania się temperatur: wewnętrznej i zewnętrznej, następnie ciśnienie powinno 
być sprawdzane co 30 min.  

Badanie ciśnienia – Pp być: 
 dla odcinków liniowych z ciśnieniem roboczym Pr do 1 MPa Pp=1.5 Pr ale nie mniej 

niż 1 MPa 
 dla odcinków liniowych z ciśnieniem roboczym pr ponad 1 MPa Pp=pr + 0,5 MPa. 
 Ciśnienie w rurociągu powinno być redukowane stopniowo pod kontrolą, Ostatecznie 

cała woda powinna być usunięta z rurociągu po zakończeniu prób. 

6.9. Próba szczelności całego przewodu 
Próba szczelności całego przewodu wykonać wg procedur zawartych w PN-B-

10725:1997. 

6.10. Płukanie i dezynfekcja systemu zasilania w wodę 
Po zakończeniu budowy wodociągu i uzyskaniu pozytywnych wyników z próby 

szczelności, rurociąg powinien być wypłukany czysta wodą. Prędkość przepływy strumienia 
wody powinna pozwolić na usunięcie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych z rurocią-
gu. Wodociąg wody pitnej powinien być zdezynfekowany wodą z rozpuszczonym chlorkiem 
wapnia lub podchlorynem sodu. Proces płukania powinien trwać 24 h. Rurociąg powinien 
być przepłukany po usunięciu środka dezynfekującego. Dezynfekcja może być zaniechana, 
gdy badania bakteriologiczne przeprowadzone przez autoryzowane laboratorium wskazują 
na spełnienie wymagań stawianych wodzie pitnej. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest 1 metr budowanego rurociągu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór techniczny częściowy 
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową. Do odbioru 

powinien być przedstawiony odcinek przebudowy sieci wodociągowej rozdzielczej. 
Odbiór techniczny częściowy jest to odbiór poszczególnych faz robót podlegających 

zakryciu a mianowicie: podłoża i przewodu. 
Przedłożone dokumenty: 

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w 
trakcie budowy, oraz szkice zdawczo-odbiorcze. 

 Dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii 
gruntu oraz określające poziom wód gruntowych. 

 Dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno-wysokościowego wraz z rzędną. 
 Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy 

rurociągu. 
 Dziennik Budowy. 
 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
 Protokół wpięcia do czynnej sieci, 

8.2. Odbiór techniczny końcowy 
Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed 

przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego 
odcinka przewodu. 
Przedłożone dokumenty: 

 wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów materiałów, 
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych elementów robót, 
 dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach 

sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetów. 
 Karty zasuw z dokładnym domiarem do punktów stałych. 

8.3. Zapisywanie i ocena wyników badań 

8.3.1. Zapisywanie wyników odbioru technicznego 
Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach powinny być ujęte w formie proto-

kołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dołączone w 
sposób trwały i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji prowadzącej ba-
dania. 

8.3.2. Ocena wyników badań 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za 

dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały speł-
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nione. Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało 
spełnione, należy daną fazę robot uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wyko-
naniu poprawek przedstawić do ponownych badań. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość metrów budowanej sieci wodo-

ciągowej każdej średnicy i materiału rur. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materiałów, 
 koszt materiałów, 
 wykopanie i zasypanie wykopów kontrolnych, 
 wykonanie i umocnienie ścian wykopu, 
 odwodnienie wykopu, 
 przygotowanie podłoża, 
 wykonanie przewiertów pod drogą, 
 ułożenie rurociągów w rurach ochronnych na płozach dystansowych, 
 ocieplenie rurociągów, 
 obsypka rur piaskiem z zagęszczeniem, 
 ułożenie rur wodociągowych, próby szczelności oraz dezynfekcję, płukanie, 
 włączenie do sieci, 
 montaż armatury wodociągowej oraz wszelkich kształtek w studniach, komorach 

oraz na włączeniach do istniejącej sieci wodociągowej, 
 zasypanie wykopu, 
 odwóz nadmiaru ziemi, 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
 wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
 koszt czasowego zajęcia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy, 
 koszt wody spuszczanej z sieci dla wykonania przebudowy wraz z kosztem jej 

odprowadzenia do naturalnych odbiorników lub istniejącej kanalizacji. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbio-

rze. 
PN-91 /B-10728 Studzienki wodociągowe. 
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 

graficzne. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
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PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia. 

PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 
PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 

1 MPa. 
PN-M-74081:1999 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 
PN-EN-10208-2+AC:1999 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie 

wymagań B 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarów. 
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i że-

liwa do malowania. 
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, sta-

liwa i żeliwa do malowania. 

10.2. Inne dokumenty 
 Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. Dz. Ustaw nr 14 z dn. 

15.04.1985 r. 
 Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994r z 

późniejszymi zmianami. 
 Ustawa z dn. 27.07.2001r, o zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz. Ustaw nr 129 

25.08.1994 poz.1439 z 2001 r. 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowania (Dz.U.Nr 43 poz.430 z dnia 14 maja 1999). 

 Katalogi Producentów rur ciśnieniowych do budowy sieci wodociągowych posiadają-
cych 

 Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
 WARUNKI TECHNICZNE COBRTI INSTAL - Warunki techniczne wykonania i odbioru 

sieci wodociągowych. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. War-

szawa 1994 r. 
 Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplasty-

fikowanego polichlorku winylu i polietylenu. 
 Katalogi Producentów podziemnych taśm ostrzegawczych (instalacja i zastosowa-

nie) posiadających. Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Kata-
logi Producentów „Elementów do rurociągów (Płozy i manszety)” posiadających 
Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 Katalogi Producentów „Materiałów antykorozyjnych" posiadających Aprobaty Tech-
niczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obo-
wiązujące normy i przepisy. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wyposażaniem w maszyny i urządzenia technologiczne modernizowa-
nych, rozbudowywanych lub budowanych obiektów technologicznych w związku z „Prze-
budową i Rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w Żabnie". 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-

niu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót wymienionych w punkcie 1.1. w zakresie zgodnym z Ry-
sunkami. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zwią-
zanych z pozyskiwaniem i instalacją maszyn i urządzeń technologicznych w obiektach Sta-
cji Uzdatniania Wody. W szczególności dotyczy to następujących obiektów: 

 Rurociągów zewnętrznych wody surowej 
 Zbiornika wstępnego uzdatniania wraz z komorą pomiarową 
 Komory czerpnej - buforowej 
 Budynku technologicznego 
 Komór zagęszczania osadów, 
 Zbiorników retencyjnych 
 Remontu odmulników i poletek osadowych 

W zakres tych robót wchodzą: 
 roboty przygotowawcze, 
 roboty montażowe, 
 kontrola jakości. 

1.4. Określenia podstawowe 
Stacja Uzdatniania Wody  - zespół urządzeń i obiektów, w których odbywają się proce-
sy fizyczne, chemiczne i biologiczne służące eliminacji z wody surowej składników niepo-
żądanych w wodzie przeznaczonej do spożycia. 
Wydajność SUW - średniodobowa wydajność instalacji stacji uzdatniania wody wyrażony 
w m3/d. 
Maksymalne zużycie wody na potrzeby własne – ilość wody zużywana na płukanie filtrów, 
rozczynianie reagentów, utrzymanie czystości, cele socjalne oraz inne czynności pomocni-
cze przy eksploatacji SUW. 
Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich przezna-
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czony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę. 
Sieć wodociągowa miejska - sieć wodociągowa na terenie miasta, zaopatrująca lud-
ność i zakłady przemysłowe w wodę. 
Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczania 
wody odbiorcom. 
Przewód wodociągowy magistralny - przewód, z którego zasilane są wodociągi roz-
dzielcze 
Przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od 
przewodu magistralnego do przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych. 
Pompa – urządzenie mechaniczne służące do przemieszczania cieczy z poziomu niższego 
na wyższy. 
Dmuchawa – urządzenie mechaniczne przeznaczone do sprężania i kierunkowego prze-
tłaczania powietrza. 
Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia wodociągu przy skrzyżowaniu z projek-
towaną drogą. 
Rura przewiertowa lub przeciskowa - rura stalowa dla wykonania przejścia pod istnie-
jącą drogą bez wykonania wykopu. 
Średnica nominalna - jest to liczba przyjęta umownie do oznaczenia przelotu armatury 
lub średnicy wewnętrznej rurociągu, odpowiadająca w przybliżeniu wymiarom rzeczywi-
stym wyrażonym w mm. 
Komora lub studzienka wodociągowa - obiekt inżynierski na przewodzie wodociągo-
wym przeznaczony do zainstalowania armatury lub innego wyposażenia. 
Studzienka monolityczna - studzienka wodociągowa, której co najmniej komora robo-
cza jest wykonana w konstrukcji monolitycznej. 
Studzienka prefabrykowana - studzienka wodociągowa, której zasadnicza część komo-
ry roboczej wykonana jest z prefabrykatów. 
Studzienka kołowa - studzienka wodociągowa z komorą roboczą w kształcie koła. 
Studzienka  prostokątna -  studzienka wodociągowa z  komorą  roboczą w  kształcie 
prostokąta. 
Komin włazowy - szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu przeznaczony 
do wchodzenia i wychodzenia obsługi. 
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
wodociągowych składający się z korpusu i pokrywy. 
Wysokość robocza studzienki  - odległość wewnętrzna między przykryciem,  a dnem 
studzienki w miejscu przeznaczonym do przebywania obsługi. 
Podpory ślizgowe - podparcia wodociągu w rurze ochronnej lub przewiertowej. 
Zasuwy - armatura wbudowana w wodociąg służąca do zamknięcia dopływu wody dla 
wyłączenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociągu. 
Przepustnice - armatura wbudowana w rurociąg służąca do zamknięcia przepływu me-
dium (wody, osadów, powietrza) lub regulacji jego wielkości. 
Ciśnienie robocze - wysokość ciśnienia określona zgodnie z dokumentacją techniczną ja-
ko maksymalna różnica rzędnych linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanymi od-
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cinkami przewodu. 
Odległość bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odległość mierzona w płaszczyźnie 
poziomej pomiędzy obrysem budowli a osią przewodu. 
Spajalność - przydatność  metalu  o danej  wrażliwości  na  spajanie  do  utworzenia w 
określonych warunkach spajania złącza metalicznie ciągłego o wymaganej użyteczności. 
Spajanie obejmuje: spawanie, zgrzewanie i lutowanie. 
Spawanie - metoda spajania, w której łączone brzegi oraz spoiwo ulegają stopieniu. 
Spoina - część spawanego złącza, składająca się wyłącznie z metalu stopionego podczas 
spawania tj. ze stopionego materiału rodzimego i spoiwa. 
Materiał rodzimy - materiał, z którego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi 
spajania. 
Spoiwo - materiał dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny. 
Złącze spawane - połączenie dwóch lub więcej części wykonane za pomocą spawania. 
Spawanie gazowe - spawanie, w którym źródłem ciepła jest płomień gazowy. 
Spawanie łukowe - spawanie, w którym źródłem ciepła jest łuk elektryczny. 
Spawanie ręczne - spawanie, w którym zarówno posuw elektrody lub drutu spawalni-
czego jak i przesuwanie źródła ciepła wzdłuż złącza odbywają się ręcznie. 
Spoina montażowa - spoina łącząca części prefabrykowane w całość konstrukcyjną 
wykonaną w warunkach spawania montażowego. 
Spoina sczepna - krótka spoina wykonana dla utrzymania części łączonych w położeniu 
odpowiednim do spawania. 
Spoina ciągła - spoina ułożona na całej długości złącza. 
Zgrzewanie - metoda spajania, przy której połączenie materiałów następuje wskutek do-
cisku, niezależnie od źródła, ilości i koncentracji ciepła występującego w czasie łączenia. 
Zgrzewalność - podatność materiału do łączenia za pomocą zgrzewania przy określonych 
warunkach technologicznych. 
Złącze zgrzewane - połączenie dwu lub więcej części, wykonane za pomocą zgrzewania. 
Zgrzeina - miejsce złącza zgrzewanego, w którym nastąpiło połączenie (materiałów) o 
fizycznej ciągłości. 
Bloki podporowe - mają zastosowanie jako podparcie armatury np. zasuw. 
Bloki oporowe - mają zastosowanie dla wodociągów, przy których nie można liczyć na 
przeniesienie sił osiowych wzdłuż przewodu. Stosowane są na kolanach, odgałęzieniach i 
łukach przy kącie większym od 30° wg BN-81/9192-05 [20]. 
Przejście szczelne - przejście rurociągu przez ścianę komory lub studni zapewniające 
odpowiednią szczelność na styku ściana - rurociąg.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Ry-

sunkami i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfika-
cji technicznej ST 01 „Wymagania ogólne”. 
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2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Rysun-

ków i ST. 
Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania 

materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. 
W przypadku niezaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca po-

winien przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez 

zgody Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materia-

ły, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłace-
niem za wykonaną pracę. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których PN i BN przewiduje 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, winny być zaopatrzone przez producenta w 
taki dokument. Do faktury zakupu należy dołączyć certyfikat jakości tworzywa i atest. 

Zaleca się, o ile jest to możliwe, stosowanie maszyn i urządzeń technologicznych tej 
samej grupy pochodzących od jednego producenta 

2.1. Rury ciśnieniowe i kształtki: 
Rury z tworzyw sztucznych: polietylen PE polietylenu wysokiej gęstości PEHD 

(HDPE) wykonane z materiału klasy PE100 o średnicy 20 - 315 mm, SDR-17. Stosować na-
leży rury klasy PN10 to jest na ciśnienie nominalne 10 bar 

2.2. Rury stalowe ze szwem  
do wykonania rur ochronnych wg PN-79/H-74244 

2.3. Rury przewiertowe  
stalowe ze szwem - wg PN-79/H-74244 

2.4. Kształtki z żeliwa sferoidalnego  
zabezpieczone fabrycznie antykorozyjnie. 

2.5. Płozy dystansowe  
z tworzywa sztucznego. 

2.6. Piasek  
na podsypki i podłoże - winien odpowiadać PN-87/B-01100. 

2.7. Żwir lub grys  
na podsypkę filtracyjną 
Podsypka filtracyjna ze żwiru, pospółki lub tłucznia wg PN-87/B-01100. 
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2.8. Uzbrojenie sieci i instalacji technologicznej 

2.8.1. Zasuwy kołnierzowe 
Zasuwy żeliwne kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego o właściwościach: 

 Zasuwa klinowa miękkouszczelniana, wg EN 1171 (DIN 3352-4A) 
 Przyłącza kołnierzowe wg EN 1092-2 
 Długość zabudowy wg EN 558-1, szereg 14 (DIN 3202, F4) 
 Korpus, klin i pokrywa z żeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40 ) 
 Klin całkowicie gumowany (wewnątrz i zewnątrz ) – elastomerem EPDM 
 Klin prowadzony na całej długości za pomocą elementów z tworzywa sztucznego 
 Uszczelnienie wrzeciona w tulei za pomocą min. trzech o-ringów 
 Możliwość wymiany uszczelek w tulei pod pełnym ciśnieniem roboczym 
 Nakrętka wrzeciona z mosiądzu, wewnętrzna, wymienialna 
 Powierzchnie oporowe wrzeciona z tworzywa sztucznego 
 Śruby pokrywy ze stali nierdzewnej, gniazda śrub zabezpieczone przed zanieczysz-

czeniem  
 Szczelność dla próżni do 1 Torr (podciśnienie do 90%) 
 Wewnątrz i zewnątrz pokrycie epoksydowe-proszkowe (EP-P) min. 250µm wg wy-

magań GSK 
 
2.8.2. Przepustnice 
Przepustnica do zabudowy międzykołnierzowej. Do mocowania pomiędzy kołnierze wg EN 
1092 PN 10/16 
Musi cechować się następującymi właściwościami: 

 Przepustnica międzykołnierzowa 
 Centrycznie łożyskowany dysk 
 Długość zabudowy wg EN 558-1 szereg 20 (dawniej DIN 3202, K1 ) 
 Dowolna pozycja zabudowy i kierunek przepływu 
 Korpus z żeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40) 
 Pokrycie antykorozyjne – malowanie epoksydowe min. 120µm  
 Połączenie dysku z wałkiem napędowym za pomocą kołków poprzecznych z mate-

riału 1.4401 
 Uszczelnienie wałków za pomocą o-ringów 
 Wałki ze stali nierdzewnej – materiał 1.4021 
 Wewnętrzna manszeta nawulkanizowana na pirścieniu nośnym, wymienna - z ela-

stomeru EPDM 
 Szczelność dla próżni do 1 Torr (podciśnienie do 90%) 

2.8.3. Zawory zwrotne  
Zawór zwrotny musi posiadać następujące cechy: 

 Długość zabudowy wg EN 558-1, szereg 16 
 Miękkouszczelniany dysk 
 Do zabudowy międzykołnierzowej  
Materiały i ochrona korozyjna 
 Korpus i dysk z żeliwa szarego EN-JL 1040 (GGG-25) 
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 Uszczelka zamykająca z EPDM  
 Wewnątrz i zewnątrz pokrycie epoksydowe 

 
2.8.4. Zawóry odpowietrzająco - napowietrzające 
Zawór musi posiadać następujące cechy: 

 Samoczynny, sterowany przez medium w rurociągu zawór napowietrzająco-
odpowietrzający, jednokomorowy,  

 Potrójna funkcja, dwa przeloty: 
 - duży przelot - do na- i odpowietrzania dużych ilości powietrza, przy opróżnianiu i 

napełnianiu rurociągu, dopuszczalne duże prędkości powietrza aż do prędkości 
dźwięku; 

 - mały przelot – do odpowietrzania małych ilości powietrza w warunkach roboczych 
 Przyłącze kołnierzowe wg EN 1092-2 wg PN 
 Korpus z żeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40) 
 Uszczelki z EPDM 
 Śruby pokrywy – ze stali nierdzewnej 
 Wyposażony w przyłącze gwintowane do odprowadzania powietrza i wody z pokry-

wy  
 Zaopatrzony w otwór kontrolny do pomiaru ciśnienia wewnątrz zaworu 
 Pokrycie antykorozyjne: elementy żeliwne malowanie epoksydowe min. 250µm wg. 

wymagań GSK  
 
2.8.5. Elementy montażowe 

Jako elementy montażowe należy stosować: 
- nasuwki odpowiadające wymaganiom normy PN - 84/H - 74101 
- kompensatory dławnicowe kołnierzowe wg. PN - 89/M – 74301 

2.9. Urządzenia 
 Jeżeli w dokumentacji technicznej nie podano inaczej, to materiały – maszyny i 
urządzenia tego samego rodzaju powinny być dostarczane przez tego samego producenta 
i powinny posiadać polskie atesty. Wszystkie urządzenia napędzane elektrycznie muszą 
być dostarczone przez producenta razem z silnikami i skrzynkami przyłączeniowo-
sterowniczymi, w obudowach o IP65, z tworzywa izolacyjnego, w których znajdują się od-
powiednie zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo chyba, że w opisie urządzenia 
wskazano inaczej. 

Należy stosować urządzenia o łatwo dostępnych częściach zamiennych. Do każdego 
dostarczanego urządzenia Wykonawca musi dostarczyć stosowny atest. 
2.9.1. Zestaw hydroforowy – pompy pośrednie 

Pompy w zestawach hydroforowych zabudowane na konstrukcji nośnej w postaci 
ramy wykonanej ze stali austenitycznej, wysokostopowej lub stali konstrukcyjnej węglowej 
zabezpieczonej przed korozją metodą cynkowania ogniowego. 

Pompy zestawu połączone równolegle za pomocą kolektorów: napływowego i tłocz-
nego, za pośrednictwem armatury zwrotnej i odcinającej. Kolektory wykonane jako kon-
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strukcja spawana Do kolektorów podłączone manometry i przetworniki ciśnienia. Dodat-
kowo na kolektorze tłocznym zainstalowane przeponowe zbiorniki ciśnieniowe, minimalizu-
jące skutki uderzeń hydraulicznych. Kolektory zakończone kompensatorami metalowo-
gumowymi. 

Parametry zestawu: 
Zestaw wody surowej – Q = 100 – 220 m3/h, Hp = 12-15 mH2O 
zestaw 4 – pompowy tzn. 3 pompy dla przepływu max + czwarta pompa rezerwowa 
Kompletny zestaw podnoszenia ciśnienia zgodny ze standardem DIN 1988/T5. 
Zestaw wyposażony w pompy ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości. 
Hydrofor utrzymuje stałe ciśnienie przez ciągłą regulację prędkości pomp. 
Osiągi zestawu są dopasowywane do zapotrzebowania przez wył/zał wymaganej licz-
by pomp i pracę równoległą załączonych pomp. 
Zamiana pomp automatyczna w zależności od obciążenia, czasu i zakłócenia. 
Wszystkie elementy pomp stykające się z tłoczoną cieczą wykonane ze stali nie-
rdzewnej. 
Podstawa i głowica pomp wykonane z żeliwa; reszta podstawowych elementów 
wykonana jest ze stali nierdzewnej. 
Pompy winny posiadać kasetowe uszczelnienie wału. 
Dwa kolektory ze stali nierdzewnej wg DIN W.-Nr 1.4571. 
Jeden zawór zwrotnego i dwa zawory odcinające dla każdej pompy. 
Zawory zwrotne są zgodne z DVGW, zawory odcinające z DIN i DVGW. 
Przyłącza z zaworem odcinającym dla przyłączenia membranowego zbiornika 
ciśnieniowego. 
Manometr i przetwornik ciśnienia (wyjście analogowe 4-20 mA) 
Płyta podstawy ze stali nierdzewnej DIN W.-Nr. 1.4301. 
Szafa sterownicza w obudowie ze stali, IP 54, z wyłącznikiem głównym, wszystkimi 
koniecznymi bezpiecznikami, zabezpieczeniem silnika, wyłącznikami i sterownikiem 
mikroprocesorowym. 
Zabezpieczenie przed suchobiegiem i zbiornik membranowy jako osprzęt. 
Praca pomp regulowana przez sterownik z następującymi funkcjami: 
- Inteligentny sterownik pomp 
- Utrzymanie stałego ciśnienia przez ciągłą regulację prędkości obrotowej pomp. 
- Regulator PID z ustawialnymi parametrami PI (Kp+Ti). 
- Stałe ciśnienie wartości zadanej niezależnie od ciśnienia wlotowego. 
- Praca zał/wył przy małych przepływach. 
- Automatyczne kaskadowe sterowanie pomp w celu utrzymania optymalnej spraw-
ności 
- Wybór min. czasu pomiędzy zał/wył, automatycznej zamiany i priorytetu pomp. 
- Funkcja automatycznego testu pomp niepracujących 
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- Pompa rezerwowa 
- Czujnik rezerwowy 
- Praca ręczna 
- Zewnętrzny wpływ na wartość zadaną. 
- Funkcje cyfrowego zdalnego sterowania: 

•zał/wył zestawu 
•maks., min. lub punkt pracy użytkownika 
•do 7 różnych wartości zadanych 

- Wejścia i wyjścia cyfrowe mogą być konfigurowane indywidualnie 
- Funkcje kontroli pomp i zestawu 

•minimalne i maksymalne granice wartości aktualnych 
•ciśnienie wlotowe 
•zabezpieczenie silnika 
•stała kontrola stanu kabli i przetworników 
•Alarm log z 24 zapamiętanymi alarmami 

- Funkcje wyświetlacza i sygnalizacji 
•graficzny wyświetlacz o rozdzielczości min. 320x240 pikseli z podświetleniem 
•zielona dioda sygnalizacji pracy i czerwona dioda sygnalizacji zakłócenia 
•bezpotencjałowe styki przełączające pracy i zakłócenia 

 
2.9.2. Zestaw hydroforowy sieciowy 

Pompy w zestawach hydroforowych zabudowane na konstrukcji nośnej w postaci 
ramy wykonanej ze stali austenitycznej, wysokostopowej lub stali konstrukcyjnej węglowej 
zabezpieczonej przed korozją metodą cynkowania ogniowego. 

Pompy zestawu połączone równolegle za pomocą kolektorów: napływowego i tłocz-
nego, za pośrednictwem armatury zwrotnej i odcinającej. Kolektory wykonane jako kon-
strukcja spawana Do kolektorów podłączone manometry i przetworniki ciśnienia. Dodat-
kowo na kolektorze tłocznym zainstalowane przeponowe zbiorniki ciśnieniowe, minimalizu-
jące skutki uderzeń hydraulicznych. Kolektory zakończone kompensatorami metalowo-
gumowymi. 

 Parametry pomp zastosowanych w zestawie zgodne z PN-EN-ISO 9906:1999 w kla-
sie 2. 

 Deklaracja zgodności CE. 
Pompy w zestawie to wielostopniowe, pionowe pompy odśrodkowe z naprzeciwlegle 

usytuowanymi króćcami ssawnym i tłocznym „in line”. Pompy napędzane są standardo-
wym, kołnierzowym silnikiem indukcyjnym. Napęd jest przenoszony za pośrednictwem 
sprzęgła tulejowego. 

Siły poosiowe, generujące się w układzie, w trakcie pracy pompy, przenoszone są 
przez łożyska toczne, nie wymagające smarowania. 

Siły promieniowe przenoszone są przez łożysko ślizgowe, smarowane pompowanym 
medium, zabezpieczone przed pracą na sucho przez umieszczanie go w przestrzeni ssaw-
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no-napływowej korpusu dolnego pompy. 
Wał pompy uszczelniony jest w korpusie górnym pojedynczym uszczelnieniem czo-

łowym (mechanicznym). 
Wykonanie materiałowe: 
 wymagania do wykonania jak. w p. 2.9.1. 

Parametry zestawu: 
Zestaw do wody sieciowej – Q = 180-280 m3/h, Hp = 55-70 mH2O 
zestaw 4 – pompowy tzn. 3 pompy dla przepływu max + czwarta pompa rezerwowa,  

2.9.3. Zestaw do płukania filtrów 
Pompy w zestawach hydroforowych zabudowane na konstrukcji nośnej w postaci 

ramy wykonanej ze stali austenitycznej, wysokostopowej lub stali konstrukcyjnej węglowej 
zabezpieczonej przed korozją metodą cynkowania ogniowego. 

Pompy zestawu połączone równolegle za pomocą kolektorów: napływowego i tłocz-
nego, za pośrednictwem armatury zwrotnej i odcinającej. Kolektory wykonane jako kon-
strukcja spawana Do kolektorów podłączone manometry i przetworniki ciśnienia. Dodat-
kowo na kolektorze tłocznym zainstalowane przeponowe zbiorniki ciśnieniowe, minimalizu-
jące skutki uderzeń hydraulicznych. Kolektory zakończone kompensatorami metalowo-
gumowymi. 

 Parametry pomp zastosowanych w zestawie zgodne z PN-EN-ISO 9906:1999 w kla-
sie 2. 

 Deklaracja zgodności CE. 
Pompy w zestawie to wielostopniowe, pionowe pompy odśrodkowe z naprzeciwlegle 

usytuowanymi króćcami ssawnym i tłocznym „in line”. Pompy napędzane są standardo-
wym, kołnierzowym silnikiem indukcyjnym. Napęd jest przenoszony za pośrednictwem 
sprzęgła tulejowego. 
Wykonanie materiałowe: 
 wymagania do wykonania jak. w p. 2.9.1. 

Zestaw 3-pompowy – do płukania symultanicznego 1 pompa,  
do wypłukania pełnego filtra 2.2m – 2 pompy,  
do wypłukania pełnego filtra 3,0m – 3 pompy. 
 

2.9.4. Dozowniki  
Dozowanie podchlorynu sodu: 

 Pompa dozująca typu gamma X 
 wydajność maks 8 l/h przy 10 bar, przyłącza 8x5 
 materiał głowicy: plexiglas / PVC 
 membrana standard, uszczelnienia EPDM 
 głowica samoodgazowująca 
 przyłącza standardowe bez czujnika pęknięcia membrany 
 zasilanie 100-240V 
 kabel zasilający 2m, wtyk europejski 
 bez przekaźnika alarmowego 
 sterowanie: manual, kontakt, mnożnik impulsów 
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 dynamiczna kontrola dozowania 
 znak CE i deklaracja zgodności 
 Dokładność: +/- 2%. 

Zbiornik magazynowy V = 250 l 
 Materiał:  PE-HD, kolor mleczny, wytłoczona skala objętości.  
 Wyposażenie:  podstawa do zamocowania pompy (płyta PVC), zespół czerpal-

ny pompy z zaworem zwrotnym i czujnikiem poziomu minimalnego. 
 
Dozowanie KMnO4 

 Elektromagnetyczna pompa dozująca typu gamma/L 
 wydajność 11 l/h przy 7 bar, przyłącza std. 8x5 
 materiał głowicy: Plexiglass / PVC 
 uszczelnienia Viton-B 
 z odpowietrzeniem, zawory bez sprężynek 
 przyłącza standardowe 
 zasilacz uniwersalny 100 - 240 V 
 kabel 2m, wtyczka Europa 
 przekaźnik alarmowy N/C  
 Manual + kontakt + mnożnik impulsów 
 kontrola dozowania dynamiczna 

 
Dozowanie ługu sodowego 

 Pompa dozująca typu gamma X 
 wydajność maks.14.5 l/h przy 7 bar, przyłącza 8x5 
 materiał głowicy: polipropylen 
 membrana standard, uszczelnienia EPDM 
 z odpowietrzeniem, zawory ze sprężynami 
 przyłącza standardowe 
 zasilanie 100-240V 
 kabel zasilający 2m, wtyk europejski 
 sterowanie: manual, kontakt, mnożnik impulsów 
 dynamiczna kontrola dozowania 

 
Zbiornik magazynowe na chemikalia 

 V = 1000 l 
 Materiał: PE-HD, kolor mleczny, wytłoczona skala objętości. 
 Wyposażenie: podstawa do zamocowania pompy (płyta PVC), zespół czerpalny 

pompy z zaworem zwrotnym i czujnikiem poziomu minimalnego. 
Urządzenia do gromadzenia zapasu i dawkowania koagulantu: 

 2 pojemniki (zbiorniki) po 1000 dm3 do łgu sodowego (NaOH), nadmanganianu 
potasu (KMnO4) oraz 3 podchlorynu sodu (NaOCl) 

2.9.5. Dmuchawy 
Agregat w kompaktowym wykonaniu składający się ze stopnia dmuchawy z trój-

skrzydłowymi tłokami, wyposażony w kanały redukujące pulsacje tłoczenia, umieszczony 
na tłumiku tłoczenia stanowiącym jednocześnie wspólną ramę nośną agregatu, a także 
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przegubową platformę gwarantującą permanentny naciąg pasów przekładni poprzez wyko-
rzystanie ciężaru silnika, elastyczne stopy urządzenia, tłumik ssania. 

Agregat w obudowie dźwiękochłonnej. Poziom hałasu na zewnątrz obudowy nie 
więcej niż 75 dB. 
Do komory napowietrzania 

Agregat dmuchawy rotacyjnej z przyłączami DN50 z trójskrzydłowymi rotorami wy-
posażony w kanały redukujące pulsacje tłoczenia odporna na skręcanie rama nośna ze zin-
tegrowanym tłumikiem tłoczenia wg dyrektywy maszynowej PED 97/23/EG, bez materia-
łów absorbujących.  

Zamontowana przegubowa platforma silnika w wykonaniu samonapinającym pasy 
klinowe. Elastyczne łapy antywibracyjne, przyłącze z wbudowanym klapowym zaworem 
zwrotnym.  

 Zawór ciśnieniowy, wykonanie B, DN 50, wg PED 97/23/EG, do ochrony Agregatu, 
nastawa zaworu: 650 mbar  

 Mufa elastyczna (ISO) z cybantami, DN 50 / Ø 60,3 mm, na tłoczeniu  
 Napęd pasowy  
 Tłumik na ssaniu zintegrowany z filtrem, materiał absorbujący umiejscowiony w 

kierunku przepływu przed filtrem 
Parametry pracy: 

Medium   Powietrze         
Wydajność     m³/min   2,21      
Temperatura na ssaniu  t1   °C    20    
Temperatura na tłoczeniu t2 °C    94    
Moc na wale  Pk   kW    3,66     
Moc silnika  PMot   kW    5,5      
Częstotliwośćsilnika  f    Hz    50  
Tolerancja dla wydajności na ssaniu  %  +5 / -5  
dla mocy na wale  %  +5 / -5  
Poziom hałasu każdego agregatu  
Poziom hałasu z obudową (A)   dB(A)  max 70 

Do płukania filtrów 
Agregat dmuchawy rotacyjnej z trójskrzydłowymi rotorami wyposażony w kanały 

redukujące pulsacje tłoczenia. Odporna na skręcanie rama nośna ze zintegrowanym tłumi-
kiem tłoczenia wg dyrektywy maszynowej PED 97/23/EG, bez materiałów absorbujących.  

Zamontowana przegubowa platforma silnika w wykonaniu samonapinającym pasy 
klinowe. Elastyczne łapy antywibracyjne, przyłącze z wbudowanym klapowym zaworem 
zwrotnym. Zawór ciśnieniowy, wykonanie B, DN 50, wg PED 97/23/EG, do ochrony Agre-
gatu, nastawa zaworu: 850 mbar . Mufa elastyczna (ISO) z cybantami, DN 80 / Ø 88,9 
mm, na tłoczeniu. Napęd pasowy. Tłumik na ssaniu zintegrowany z filtrem, materiał ab-
sorbujący umiejscowiony w kierunku przepływu przed filtrem. 
Parametry pracy: 
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Wydajnośćna ssaniu     m³/min   4,7   
Temperatura na ssaniu  t1  °C    20    
Temperatura na tłoczeniu  t2 °C    108   
Moc na wale  Pk   kW    9,07    
Moc silnika  PMot    kW    11      
Częstotliwość silnika  f    Hz    50  
Tolerancja dla wydajności na ssaniu  %  +5 / -5  
Poziom hałasu każdego agregatu (A)  dB(A)   max 70 

2.10. Kształtki do połączeń  
Trójniki żeliwne oraz inne kształtki nie ujęte powyżej z żeliwa sferoidalnego, stalo-

we, PE konieczne do wykonania wodociągów. 
Dla wykonania zmiany kierunku, zmiany średnicy rurociągu,: 

 kolanka o odpowiednim kącie załamania, 
 redukcje, 
 trójniki 

z materiałów, z których wykonane są rury przewodowe. Należy stosować elementy 
złączne tego samego producenta, którego rury użyte są do budowy rurociągów. Dobór 
elementów złącznych winien być dokonany przez Wykonawcę na podstawie dokumentacji 
technicznej oraz specyfikacji technicznych. Niezależnie jednak od postanowień tych doku-
mentów zasadniczym kryterium doboru winny być zalecenia producenta. 

2.11. Materiały izolacyjne 
Rękawy termokurczliwe oraz farby podkładowe i taśmy - do izolacji złączy spawa-

nych zewnętrznych. 
Manszety - do uszczelnienia przestrzeni pomiędzy rurą przewodową a ochronną. 

2.12. Taśmy ostrzegawczo - lokalizacyjne  
- z wkładką metalową dla sieci wodociągowych. 

2.13. Tabliczki orientacyjne  
do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych - wg PN-86/B-09700 

2.14. Beton zwykły  
do wypełnienie przestrzeni pomiędzy rurą ochronną i przewiertową powinien 
odpowiadać PN-88/B-06250. 

2.15. Inne kształtki  
Nie ujęte powyżej z żeliwa sferoidalnego, stalowe, konieczne do wykonania węzłów 

technologicznych w studniach i komorach wodociągowych. 
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2.16. Składowanie materiałów na placu budowy 
Składowanie powinno odbywać się na terenie równym utwardzonym z możliwością 

odprowadzenia wód opadowych. 
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatun-

ków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych 
stosów lub pojedynczych rur. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabez-
pieczona przed gromadzeniem się wód sanitarnych i opadowych, pozbawiona wszelkich 
zanieczyszczeń, szczególnie kamieni i innych ostrych materiałów mogących uszkodzić ma-
teriały. 

2.16.1. Rury stalowe 
Rury powinny być składowane w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo na pod-

kładach drewnianych tak, aby nie uszkodzić izolacji. 
Pierwszą warstwę rur należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą klinów drew-
nianych przybitych do podkładów. 
Rury można przechowywać pod zadaszeniem (wiatą). 
Rury należy układać wg średnic, w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający 
dostęp do poszczególnych asortymentów. 

2.16.2. Rury PVC i PE 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami 

promieni słonecznych oraz opadów atmosferycznych. 
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać +30°C. 
Rury należy przechowywać w pozycji poziomej, na płaskim i równym podłożu, w 

stosach o wysokości do 1,50 m. W przypadku dostarczenia rur w zapakowanych fabrycznie 
pakietach należy je przechowywać w tych pakietach. 

Rury z tworzyw sztucznych dostarczane w prostych odcinkach należy składować 
układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo. Pierwszą warstwę rur należy 
ułożyć na podkładach drewnianych, zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów 
pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunięciem. 

Rury dostarczane w zwojach należy przechowywać w tych zwojach ułożonych pła-
sko na podłożu najlepiej na podkładach z tektury falistej. Nie dopuszcza się przechowywa-
nia zwojów wielowarstwowo. 

2.16.3. Kształtki i armatura 

Kształtki i armaturę oraz uszczelki należy przechowywać w magazynie zamkniętym 
oraz suchym. Wszelkie elementy złączne, podobnie jak inne drobne elementy przeznaczo-
ne do budowy sieci wodociągowej składować należy w opakowaniach fabrycznych, w 
miejscach zabezpieczonych przed bezpośrednim oddziaływaniem czynników atmosferycz-
nych (opady atmosferyczne, promienie słoneczne). Należy ściśle przestrzegać zaleceń pro-
ducenta dotyczących składowania tych materiałów. 

2.16.4. Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób za-
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bezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 

2.16.5. Inne materiały 
Zaleca się składowanie materiałów w sposób zapewniający stateczność oraz umoż-

liwiający dostęp do poszczególnych asortymentów. Sposób składowania i przechowywania 
materiałów na placu budowy powinien zapewnić skuteczne zabezpieczenie ich przed 
uszkodzeniem mechanicznym i utratą właściwości technicznych. W okresie składowania 
materiałów należy dokonywać niezbędnych zabiegów konserwacyjnych. 

2.17. Odbiór materiałów na budowie 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwa-

rancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 
Dostarczane materiały na miejscu budowy należy sprawdzić pod względem kompletności 
i zgodności z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia 
wad lub powstawania wątpliwości o ich jakości przed wbudowaniem należy poddać bada-
niom określonym przez Inżyniera robót. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do budowy wodociągu zastosuje sprzęt gwarantujący 

właściwą jakość robót. 
3.1. Do robót ziemnych i przygotowawczych można stosować następujący 
sprzęt: piła do cięcia asfaltu, sprzęt do zagęszczania gruntu, samochody samowyładowcze, 
koparki, spycharki, urządzenie przewiertowe. 
3.2. Do robót montażowych można stosować: 

 wciągarkę ręczną łańcuchową, 
 dźwig, 
 samochód skrzyniowy, 
 urządzenia mechaniczne do cięcia rur, 
 spawarki elektryczne, 
 wibratory, 
 zgrzewarki, 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do tech-
nologii robót. Sposób wykonywania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inżynier. 

4.  TRANSPORT 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które po-

zwolą uniknąć uszkodzeń, odkształceń przewożonych materiałów. 
Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruchu drogo-

wego oraz przepisami BHP. 
Rodzaj oraz ilość środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót 

zgodnie z zasadami zawartymi w Rysunkach, ST i wskazaniami Inżyniera oraz w terminie 
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przewidzianym w Kontrakcie. 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środ-

ków transportu; 
 samochód skrzyniowy z dłużycą, 
 samochód samowyładowczy, 
 samochód dostawczy. 

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się w czasie ruchu pojazdu. 
Rury stalowe powinny być układane w pozycji poziomej. 

Przy wielowarstwowym przewożeniu rur, górna warstwa nie powinna przewyższać 
ścian środka transportowego więcej niż o 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne 
warstwy rur należy przekładać materiałem wyściółkowym w miejscach stykania się wyro-
bów. Dla usztywnienia przewożonych elementów armatury, należy stosować przekładki, 
rozpory, kliny z drewna z gumy i innych materiałów. 

Dla piasku na podsypkę i obsypkę rur przewiduje się bezpośredni dowóz z piaskow-
ni samochodami samowyładowczymi. 

Rury ciśnieniowe do Φ500 mm włącznie są dostarczane w oryginalnie zapakowa-
nych paletach, aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenie w czasie transportu i magazy-
nowania. Rury są dostarczane z fabryki wraz z gumowymi pierścieniami uszczelniającymi, 
które są wstępnie smarowane specjalnym smarem silikonowym o przedłużonej trwałości. 
Zarówno zakończenia kielichowe jaki "bose" końce rur są dodatkowo zaopatrzone w 
wieczka z tworzywa, które skutecznie zabezpieczają wnętrze rury przed zabrudzeniem itp. 

4.1. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE RUR Z TWORZYW SZTUCZ-
NYCH 
Transport i składowanie rur oraz kształtek z tworzyw sztucznych takich jak polichlo-

rek winylu PVC-U lub polietylen PE ze względu na swoje właściwości fizyko-chemiczne 
winny być prowadzone w sposób uniemożliwiający uszkodzenie materiału. 

4.1.1. Transport 
Transport rur i kształtek może być prowadzony dowolnymi środkami transportu 

jednak ze względu na specyfikacje towaru najczęściej odbywa się transportem samocho-
dowym. Jest on uregulowany odnośnymi przepisami ruch kolejowego na drogach publicz-
nych. 

Z uwagi na specyficzne właściwości rur należy przy transporcie zachowywać nastę-
pujące wymagania: 

 przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpo-
wiedniej długości 

 przewóz rur i prace przeładunkowe powinny się odbywać przy temperaturach powie-
trza w przedziale od + 5ºC do + 30ºC. Szczególną ostrożność szczególnie przy trans-
porcie i przeładunku rur należy zachowywać w temperaturze bliskiej 0ºC i niższej z 
uwagi na kruchość materiału rur w tych temperaturach 

 podczas prac przeładunkowych, rury nie należy rzucać. 
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 transport rur nie pakietowanych: w samochodzie rury powinny być układane na rów-
nym podłożu na podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości 
co najmniej 2,5 cm – ułożonych prostopadle do osi rur i zabezpieczone przed zary-
sowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne 
ściany skrzyń samochodowych. Zabezpieczenie przed przesuwaniem się dolnej war-
stwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. Na platformie sa-
mochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle w przypadku rur. Na rurach 
nie wolno przewozić innych materiałów. 

 rury polietylenowe zarówno w odcinkach prostych jak i w zwojach nie mogą być rzu-
cane i przeciągane po podłożu, lecz muszą być przenoszone 

 bezpieczny i prawidłowy transport rur to przede wszystkim podparcie ładunku na ca-
łej długości, odpowiednie jego zabezpieczenie przed przemieszczaniem się 

 w trakcie za i rozładunku przy użyciu żurawi należy stosować liny miękkie np. nylo-
nowe, bawełniano – konopne czy z tworzyw sztucznych. Nie wolno stosować meta-
lowych lin i łańcuchów. 

 rury dostarczone są do odbiorcy w fabrycznych opakowaniach (pakietach) co zapew-
nia odpowiednie zabezpieczenie podczas składowania, załadunku i transportu. Należy 
jedynie zapewnić im odpowiednie płaskie ułożenie i zabezpieczyć przed przemiesz-
czaniem się, 

4.1.2. Składowanie 
Magazynowane rury i kształtki na placu budowy powinny być zabezpieczone przed 

szkodliwym oddziaływaniem promieni słonecznych. Dłuższe magazynowanie rur i kształtek 
powinno się odbywać w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rury pakietowane 
należy magazynować w dwóch – trzech warstwach o maksymalnej wysokości sterty ca 2,0 
m, pod warunkiem, że listwy drewniane pakietu górnego będą spoczywały na listwach 
drewnianych pakietu dolnego. 

Składowanie rur nie pakietowanych: rury powinny być układane na równym podło-
żu na podkładkach i przekładach drewnianych o wymiarach jak przy transporcie. Nie wolno 
składować rur cięższych na rurach lżejszych. Szerokość stosu składowanych rur należy 
ograniczyć wspornikami pionowymi z drewna. Rury należy składować kielichami naprze-
mianlegle. 

W przypadku gdy składowane rury zarówno ciśnieniowe jak i kanalizacyjne nie zo-
staną ułożone w przeciągu 12 miesięcy to należy je zabezpieczyć przed nadmiernym dzia-
łaniem promieniowania słonecznego poprzez ich zadaszenie. Nie wolno jednak nakrywać 
rur uniemożliwiając ich przewietrzenie (efekt namiotowy). 

Temperatura w miejscu składowania nie powinna przekraczać 30ºC. 
Rury ciśnieniowe posiada na swoich końcach zabezpieczenie w postaci zaślepek 

(dekli), które powinny być usuwane dopiero w przypadku dokonywania połączenia (złą-
cza). 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Prace wstępne 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmono-

gram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związa-
ne z budową sieci wodociągowej. 

Technologia przebudowy stacji uzależniona jest od warunków technicznych wyda-
nych przez jej użytkownika. Podstawowym wymaganiem jest sporządzenie projektu robót 
na czynnej stacji przy zapewnionej produkcji wody mnie mniejszej niż 650m3/d 

Całość prac przy budowie stacji wodociągowej należy wykonać pod nadzorem użyt-
kownika. 

Dla zachowania ciągłości pracy stacji wodociągowej, kolizyjne odcinki przewodów 
wodociągowych (od ujęcia do stacji) należy przebudować zachowując następującą kolej-
ność robót: 

 wybudować nowy niekolidujący odcinek rurociągu, 
 przygotować pełne zbiorniki wody uzdatnionej 
 wykonać połączenie nowego odcinka rurociągu z istniejącym ograniczając do mini-

mum czas wykonania przepięcia, 
 zdemontować lub zamulić kolizyjny odcinek rurociągu. 

5.2. Roboty przygotowawcze 
Podstawę wytyczenia obiektów trasy instalacji zewnętrznych stanowią Rysunki i Do-

kumentacja Prawna. 
Wytyczenie w terenie obiektów oraz osi rurociągów przez odpowiednie służby geo-

dezyjne, z zaznaczeniem punktów załamań trasy oraz włączenia do istniejącej sieci. Przed 
przystąpieniem do robót należy pod nadzorem właściciela sieci wykonać przekopy kontrol-
ne w miejscach włączenia. 

Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować re-
pery tymczasowe z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne. 

W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 
prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 

5.3. Roboty ziemne - wykopy 
Wykopy pod wodociąg należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, 

ręcznie lub mechanicznie wg PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999. 
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m zgodnie z BN-83/8836-02 

przy braku wody gruntowej i usuwisk: 
 w gruntach bardzo spoistych 2:1, 
 w gruntach gliniasto-pylastych i piaskowo-pylastych 1:1, 
 w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25, 
 w gruntach niespoistych 1:1,50 

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawę-
dzi wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. 
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Wykop należy prowadzić od miejsca odgałęzienia z istniejącej sieci wodociągowej. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Rysunkach. 

Wydobywaną ziemię należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m 
od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale 
oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 

Dla wykopów o ścianach pionowych należy wykonać umocnienie poziomo zakłada-
nymi wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad powierzchnię te-
renu. Umocnienie ścian jest złożone z oddzielnych odcinków tzw. klatek o długości 4,0 - 
5,0 m, z których każda stanowi całość. 

Połączenie klatek sąsiednich powinno być dopasowane szczelnie. Umocnienie ścian 
składa się z trzech elementów: 

 wyprasek ułożonych poziomo, przylegających do ścian wykopu, 
 bali pionowych (nakładek), 
 okrąglaków jako poprzeczne rozpory,. 

5.4. Odwodnienie dna wykopu 
W zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depre-

sji, mogą występować trzy metody odwodnienia: 
 powierzchniowa, 
 drenażu poziomego, 
 depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

Najczęściej stosowanym sposobem odwodnienia przy układaniu rur jest metoda 
odwodnienia powierzchniowego. Odpompowaną wodę należy odprowadzić poza teren bu-
dowy przewodem parcianym. 

5.5. Podsypka 
Dla sieci wodociągowej o podłożu nie piaszczystym, należy wykonać podsypkę z 

piasku zwykłego o grubości 20cm. Podsypkę należy zagęścić sprzętem mechanicznym. 
Dla rurociągu budowanego w gruncie nawodnionym należy wykonać podsypkę filtracyjną 
ze żwiru lub grysu z ułożeniem drenażu DN 50 do 80, oraz studzienek zbiorczych w dnie 
wykopu DN 500, w odległości co 50 m. Wodę ze studzienek zbiorczych należy odpompo-
wać i odprowadzić poza zakres robót. 

5.6. Roboty montażowe 
Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-

10725:1997. 
Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodą dnie wykopu, układa się 

i montuje przewód wodociągowy. Przy układaniu wodociągu należy zachować prostolinio-
wość zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. 
W tym celu należy zamontować nad wykopem ławy celownicze w odstępach co 30 m na 
prostej lub w punktach załamania, służące do odtworzenia osi wodociągu w wykopie. 
Ławy są ustawione na określonej rzędnej z zachowaniem spadku wodociągu zgodnie z wy-
konanymi Rysunkami. Należy codziennie sprawdzać niwelatorem ławy, przed przystąpie-
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niem do montażu rur. 

5.6.1. Głębokość ułożenia przewodu 
Głębokość ułożenia wodociągu, powinna być taka, aby jego przykrycie było większe 

od głębokości przemarzania gruntu. 
Dla rur o DN do 1000 mm zgodnie z PN-B-10725:1997 należy zwiększyć o 0,40 m 

przykrycie wodociągu w stosunku do głębokości przemarzania hz a dla rur o DN powyżej 
1000 mm - o 0,20 m. 

Dla głębokości przemarzania hz = 1,00 głębokość przykrycia h wynosi min: 1,40m i 
1,20 m. 

5.6.2. Przygotowanie rur do układania 
Przed ułożeniem, należy dokonać oględzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstały 

uszkodzenia rur oraz izolacji rur stalowych i żeliwnych w czasie transportu z placu budowy 
na miejsce montażu. 

5.6.3. Opuszczanie rur do wykopu 
Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, za pomocą lin konopnych lub 

wielokrążkiem powieszonym na trójnogu, a rury dużych średnic za pomocą dźwigu. 

5.6.4. Układanie rur 
Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowni-

czym. Najniższy punkt dna układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku 
osi budowanego wodociągu. Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle 
powinna przylegać do podłoża na całej swej długości. Po ułożeniu rurę należy zabezpie-
czyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nierównym ułożeniu rury 
w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże przez podsypkę z piasku dobrze 
ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez podłożenie kawałka drew-
na, cegły lub kamienia. 

Opuszczoną do wykopu rurę układa się na przygotowanym podłożu, centrycznie z 
wcześniej ułożonym odcinkiem rury. 
Rury stalowe 

Rury stalowe należy łączyć przez spawanie na styk spawarką elektryczną. Do spa-
wania należy stosować materiały spawalnicze o właściwościach nie gorszych niż właściwo-
ści materiału rur. Miejsca spawów należy starannie oczyścić do II klasy czystości i zabez-
pieczyć rękawem termokurczliwym. 
Spawanie gazowe 

Stosuje się metodę spawania w prawo, polegającą na tym, że palnik jest przesuwa-
ny przed spoiwem, a płomień skierowany do tworzącej się spoiny. Właściwości drutu spa-
walniczego powinny być zbliżone do spawanego materiału, a spoina wykonana szybko i 
bez przerw. 
Spawanie elektryczne 

Roboty spawalnicze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną i 
kartą technologiczną spawania. Miejsca spawania powinno być dokładnie oczyszczone z 
rdzy i brudu, a następnie starannie oczyszczone przez przepalenie palnikiem gazowym lub 
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lampą benzynową. W razie konieczności pracy w czasie deszczu miejsce spawania powin-
no być osłonięte specjalnym namiotem. Przed rozpoczęciem spawania należy sprawdzić 
współosiowość rur. Obie rury ustawia się krawędziami blisko siebie i za pomocą łaty drew-
nianej bada ich współosiowość. Rury umieszcza się na okrąglakach i środkuje jednocześnie 
w kilku miejscach ściskami centrującymi. Następnie kilku spawaczy równocześnie sczepia 
rury w trzech punktach, po czym wykonuje spoiny graniowe (wewnętrzne), wypełniające 
oraz licowe (zewnętrzne). 

W warunkach polowych do spawania rur stosowane są najczęściej agregaty spa-
walnicze z napędem spalinowym. 

Po przygotowaniu nad wykopem dłuższych sekcji przystępuje się do spawania rur. 
Przy łączeniu sekcji w wykopie konieczna jest ścisła kontrola zachowania właściwych od-
stępów między końcami rur. Podczas spawania dolnej połowy wykonuje się spawanie sufi-
towe. 

Spoina po jej wykonaniu powinna być oznakowana symbolem spawacza. Znaki na-
leży umieszczać po przeciwnych stronach rury w odległościach od 30 mm do 50 mm od 
brzegu lica spoiny. Znaki cyfrowe lub literowe powinny być wykonane w sposób niepowo-
dujący osłabienia grubości ścianki rury. 
Rury z PE 

Złącza rur wykonywać poprzez zgrzewanie. Należy używać zgrzewarek dostarcza-
nych lub zalecanych przez producenta rur. Przygotowanie końców rur do zgrzewania wy-
konać zgodnie z zaleceniami producenta zgrzewarki i producenta rur. 

Wszelkie zmiany średnicy, zmiany kierunku trasy wykonać poprzez odpowiednie 
złączki (kolanka, redukcje, trójniki) dobrane zgodnie z zaleceniami producenta i projektan-
ta. 

Na wszystkie wykonane złącza zgrzewane winna być sporządzona karta kontrolna    
złącza zgrzewanego podpisana przez spawacza wykonującego zgrzewanie, kierownika bu-
dowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego opisująca parametry wykonania złącza i po-
twierdzająca prawidłowość jego wykonania. 

Po zmontowaniu rurociągu należy go przysypać ziemią (pozostawiając złącza odkry-
te), aby jej ciężar ustabilizował rury przed przeprowadzeniem próby ciśnienia. Należy rów-
nież upewnić się, czy wszystkie kształtki (łuki, trójniki, redukcje itd.), a zwłaszcza zaślepki 
są właściwie wzmocnione, zabezpieczone. 

Po przeprowadzeniu próby ciśnienia wypełnić wykop w obszarze połączeń ręcznie 
do poziomu odrobinę wyższego niż górna powierzchnia rury, uważając zęby ziemia stoso-
wana do zasypki nie zawierała kamieni. Udeptać zasypkę. Dalsze prace ziemne należy wy-
konywać zgodnie z obowiązującymi normami. 

Szczegółowy opis metod montażu rurociągów z rur PE można znaleźć w INSTRUK-
CJI MONTAŻOWEJ producentów rur. Zasady te winny być ściśle przestrzegane. 
Kształtki z żeliwa sferoidalnego 

Kształtki żeliwne łączone na kołnierze skręcać zgodnie z zaleceniami producenta 
zwracając szczególną uwagę na ułożenie uszczelki pomiędzy kołnierzami. 

5.6.5. Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem 
Zabezpieczenie przewodu w planie i w pionie należy wykonać zgodnie z Rysunkami, 
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przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy umieszczać przy końcówkach, odga-
łęzieniach pod zasuwami a także na zmianach kierunku - dla przewodów z tworzyw 
sztucznych przy zastosowaniu kształtek. Bloki oporowe na załomach dobierać zgodnie z 
BN-81/9192-05. 

5.6.6. Przekroczenia sieci wodociągowej pod istniejącymi drogami 
Przekroczenia wodociągu pod istniejącymi drogami o ciągłym ruchu należy wykonać 

przewiertem w stalowej rurze. Rurę przewodową należy wsunąć do rury przewiertowej na 
podporach dystansowych z tworzywa sztucznego. 

Przed rozpoczęciem pracy należy ustalić konieczną ilość i typ elementów tworzących 
jeden pierścień. 

Przy przekroczeniu dróg w rurach przewiertowych należy końce rury przewiertowej i 
wodociągu uszczelnić manszetami. 
Kolejność robót przy wykonaniu przewiertu: 

 wytyczenie w terenie osi przekroczenia, 
 wykonanie komór przewiertowej i odbiorczej, 
 wykonanie i wypoziomowanie dna komór 
 umocnienie ścian komór, 
 wykonanie odwodnienia (podsypka + drenaż), 
 wykonanie ściany oporowej, 
 montaż urządzenia do wykonania przewiertu, 
 wykonanie przewiertu rurą stalową, 
 połączenie rur przewiertowych przez spawanie na styk, 
 wprowadzenie rur ochronnych do rur przewiertowych za pomocą płóz dystanso-

wych, 
 wprowadzenie rur przewodowych do rur ochronnych za pomocą płóz dystansowych, 
 wypełnienie przestrzeni między rurą przewiertową i ochronną półpłynna mieszanką 

betonową lub piaskiem, 
 demontaż urządzenia do wykonania przewiertu, 
 rozbiórka ściany oporowej, 
 demontaż umocnień ścian komór roboczej i odbiorczej, 
 uszczelnienie końcówek rury przewiertowej manszetami, 
 zasyp z zagęszczeniem pozostałych przestrzeni w komorach, 
 odwóz nadmiaru ziemi z przewiertu na miejsce odkładu. 

5.6.7. Uzbrojenie 
Na montowanych zasuwach należy przedłużyć obudowy do poziomu terenu projek-

towanego i zamontować skrzynki uliczne. Zasuwę należy ustawić na fundamencie betono-
wym niezależnie od rodzaju gruntu. 

Zasuw zamontowanych w studniach lub w komorach umieścić na bloku podporo-
wym betonowym. Na zasuwach zamontować obudowę sztywna i pokrętło. 

5.6.8. Lokalizacja studni wodomierzowych 
Studnie należy lokalizować z zachowaniem następujących wymagań: 

 powinna być zapewniona możliwość dojścia do studni i komory, oraz dojazdu w 
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przypadku montażu elementów o wadze ponad 500kg, 
 należy unikać lokalizacji studni i komór w nawierzchniach oraz jezdniach dróg, oraz 

w ściekach ulicznych, zagłębieniach terenu, oraz innych miejscach narażonych na 
dopływ wody spływającej z powierzchni terenu. 
Wysokość robocza studni i komory wodociągowej powinna być nie mniejsza niż 

180cm. Inne wymiary wewnętrzne powinny być dostosowane do średnicy przewodu oraz 
do wielkości i rodzaju zainstalowanej armatury. Średnica komory 2500mm.. 

5.7. Zasyp wykopu 
Po dokonaniu odbioru można przystąpić do zasypania wykopu. 

5.7.1. Zasypanie wodociągu do wysokości strefy niebezpiecznej  
 - 30 cm ponad wierzch rury. 

Zasypanie wodociągu należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków z 
dokładnym ubiciem piasku, warstwami grubości 10-20 cm, z podbiciem pachwin. Ubicie 
piasku ubijakami o różnym kształcie i ciężarze 2,5 do 3,5kg. 

Zasypywanie należy wykonać ostrożnie, aby nie uszkodzić izolacji rur stalowych, 
oraz nie uszkodzić rur przewodowych. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i 
chodzenie po wodociągu na odcinku strefy niebezpiecznej. Na wykonanej warstwie piasku 
należy ułożyć dla wodociągów z rur z tworzyw sztucznych taśmę znacznikową z wkładką 
metalową. 

5.7.2. Zasyp wodociągu do poziomu terenu 
Pozostały wykop należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20-30 cm, z zagęsz-

czaniem mechanicznym. 
Pod drogami wykop należy zasypać piaskiem do poziomu podbudowy drogi z za-

gęszczeniem lekkim sprzętem mechanicznym do wskaźnika zagęszczenia zgodnego z tech-
nologią robót drogowych. Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest niedopuszczalne 
bez uprzedniego rozmrożenia ziemi. Powstały nadmiar ziemi z wykopów należy odwieźć na 
miejsce odkładu. 

5.7.3. Rozbiórka umocnienia ścian wykopu 
Jednocześnie z zasypywaniem wodociągu należy prowadzić rozbiórkę umocnienia. 

Przy zwalnianiu rozpór należy unikać wstrząsów w otaczającym gruncie. W miejscach za-
grożonych wyjmuje się po jednej wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach spoistych 
można prowadzić rozbiórkę 3-4 wyprasek od razu. 

5.7.4. Podłączenie do istniejącej sieci 
Roboty przy wykonywaniu podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej należy 

prowadzić pod nadzorem jej właściciela lub użytkownika. Podłączenie wybudowanego wo-
dociągu należy wykonać po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności. 

Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić właściciela sieci wodociągowej 
oraz przygotować odpowiednie materiały i sprzęt tak, aby czas wyłączenia wodociągu był 
jak najkrótszy. 
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5.8. Oznaczenie uzbrojenia sieci 
Dla oznaczenia uzbrojenia sieci należy zamontować tabliczki na istniejących ogro-

dzeniach. Przy braku ogrodzeń, należy wykonać słupki z rur stalowych Φ 50 mm i do nich 
przymocować tabliczki. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągniętej jakości robót. Wykonawca ma obowią-

zek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inżynierowi zgodno-
ści dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Rysunkami oraz wymaganiami ST, 
norm i przepisów. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o 
rodzaju i terminie badania. 

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akcepta-
cji Inżyniera. Wykonawca powiadomi pisemnie Inżyniera, o zakończeniu każdej roboty za-
nikającej, którą może kontynuować po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera. 

6.1. Badanie zgodności z Rysunkami 
Badanie zgodności wykonanych robót z Rysunkami następuje przez: 

 sprawdzenie czy zmiany zaistniałe w trakcie wykonywania robót zostały wprowa-
dzone do Rysunków, 

 sprawdzenie czy wykonane zmiany zostały dostatecznie umotywowane, 
 sprawdzenie czy przedłożone zostały wszystkie dokumenty, 
 sprawdzenie przedłożonych dokumentów pod względem formalnym i merytorycz-

nym, 
 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podania na 

planie budowy 
 stałych punktów niwelacyjnych. 

6.2. Badanie materiałów 
Sprawdzenie użytych do wykonania przewodu materiałów następuje przez porów-

nanie ich cech z wymaganiami określonymi w Rysunkach. 

6.3. Badanie wykonania wykopów 

6.3.1. Badanie wykopów otwartych obudowanych (umocnionych) 
Badanie materiałów i elementów obudowy należy wykonać bezpośrednio na budo-

wie przez oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w Ry-
sunkach. 
6.3.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopów  
- wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie z Rysunkami oraz użytkowanym 
sprzętem. 

6.3.2. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopów 
Przeprowadza się przez: 
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 pomiar nachylenia skarp z Rysunkami, 
 sprawdzenie odpływu wód opadowych z krawędzi wykopu przez oględziny ze-

wnętrzne, 
 pomiar głębokości wykopu z dokładnością do 0,1 m. 

6.3.3. Badanie prawidłowości wykonania podłoża naturalnego 
Przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne dla stwierdzenia, czy grunt podłoża 

odpowiada następującym wymaganiom: 
 ma naturalną wilgotność, 
 nie został podebrany, 
 jest zgodny z określonym w Rysunkach. 

6.3.4. Badanie grubości warstwy gruntu zapewniającej nienaruszalność struk-
tury gruntu podłoża naturalnego 

Przeprowadza się przez pomiar rzędnej dna wykopu przy użyciu niwelatora i łaty, z 
dokładnością do 1 cm i porównanie z rzędną dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar należy 
wykonać w odstępach nie większych niż 30 m. 

6.3.5. Badanie zabezpieczenia podłoża naturalnego 
Sprawdzenie wykonania podłoża naturalnego przed rozmyciem przez wody płynące 

przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia 
przed dostępem i naporem wód gruntowych przeprowadza się przez wykonanie wykopu 
próbnego w podłożu naturalnym i pomiar głębokości zwierciadła wody gruntowej od po-
ziomu podłoża naturalnego, oraz grubość warstwy odsączającej z piasku z dokładnością do 
1cm. Pomiar należy wykonać w odstępach nie większych niż 50 m. 

6.4. Badania w zakresie głębokości ułożenia przewodu 
Wykonuje się je przez pomiar rzędnej wierzchu przewodu oraz obliczenie różnicy 

wysokości hn między zmierzoną rzędną, a rzędną terenu. Pomiar należy wykonać z do-
kładnością do 5 cm dla każdej zasuwy oraz dla przewodu co 50 m. 

6.5. Badania w zakresie podłoża wzmocnionego 

6.5.1. Badanie podłoża wzmocnionego 
Sprawdza się zgodność wykonanego podłoża wzmocnionego z Rysunkami przez 

oględziny zewnętrzne i pomiar grubości podłoża z dokładnością do 1cm. Pomiar należy 
wykonać w trzech dowolnie wybranych miejscach badanego odcinka przewodów oddalo-
nych od siebie co najmniej o 30 m. 

6.5.2. Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie 
Sprawdzenie odchylenia krawędzi podłoża od osi przewodu. Pomiar należy wykonać 

w trzech dowolnie wybranych miejscach oddalonych od siebie co najmniej o 30 m z do-
kładnością 1cm. 

6.5.3. Badanie dopuszczalnych odchyleń spadku 
Przeprowadza się je przy użyciu ław celowniczych. W przypadku różnicy należy do-
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konać pomiaru łatą celowniczą z dokładnością do 1 cm w odległościach co najmniej 30 m. 

6.6. Badania w zakresie ułożenia przewodu 

6.6.1. Badanie ułożenia przewodu na podłożu 
Przewód powinien być tak ułożony, aby opierał się na nim na całej długości i co 

najmniej na 1/4 swego obwodu symetrycznie do osi. Sprawdzenie przez oględziny ze-
wnętrzne. 

6.6.2. Badanie odchylenia osi przewodu 
Dla rur z tworzyw sztucznych dopuszczalne odchylenie osi wynosi 10cm. Badanie 

przeprowadza się na ławach celowniczych w odległości co 30 m, z dokładnością do 1cm. 

6.6.3. Badanie odchylenia spadku 
Dla rur z tworzyw sztucznych dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewo-

du, od przewidzianych w Rysunkach nie powinno przekroczyć ±5cm. Pomiar należy prze-
prowadzić w odległości co 30m, z dokładnością do 1 cm za pomocą łaty niwelacyjnej i ni-
welatora. 

6.6.4. Badanie zmiany kierunków przewodu 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania zmian kierunku przewodu polega na stwier-

dzeniu zastosowania kształtki o właściwym kącie załamania. 

6.6.5. Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem się 
Badanie prawidłowości zabezpieczeń przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i 

porównanie z zabezpieczeniami ujętymi w Rysunkach. 

6.6.6. Badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkodami 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia przez oględziny zewnętrzne. 

6.6.7. Badanie zasypki przewodu 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania zasypki przewodu należy wykonać przez pomiar: 

 wysokości warstwy zasypki nad wierzchem rury i nad kluczem zasuwy, 
 zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, 
 skontrolowanie zagęszczenia podsypki z boków rur, 

Pomiar należy wykonać w trzech dowolnie wybranych miejscach odległych od siebie o 30 
m, z dokładnością do 10cm. 

6.6.8. Badanie zabezpieczenia przed korozją 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia rur stalowych ochronnych 

przed korozją, wykonuje się przez oględziny zewnętrzne: 
 izolację powierzchniową rury i złączy należy wyrywkowo opukać młotkiem drewnia-

nym i stwierdzić czy izolacja przylega trwale do całej powierzchni, 
 należy skontrolować styki i zmierzyć szerokość zakładów z dokładnością do 1cm. 
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6.7. Badania w zakresie obiektów na przewodzie 
Badania wykonania studni wodociągowych polegają na sprawdzeniu zgodności z 

Rysunkami, sprawdzeniu lokalizacji studni i komór wodociągowych, sprawdzeniu przejść 
rurociągów przez ściany studni i komór, sprawdzeniu montażu przewodów i armatury, ba-
daniu zabezpieczenia przed korozją przewodów i armatury.  

6.8. Badania w zakresie szczelności przewodu 
Szczelność odcinka przewodu powinna być taka, przy próbie hydraulicznej ciśnienie 

wykonane na manometrze, nie spadło w ciągu 30min. poniżej wartości ciśnienia próbnego. 
Badanie szczelności powinno być przeprowadzone dla każdego odebranego odcinka 

linii na żądanie inwestora lub użytkownika. 
Metoda badań hydraulicznych jest zalecana, jakkolwiek w przypadkach szczegól-

nych z powodów ekonomicznych i technicznych metoda pneumatyczna będzie akcepto-
walna. 
6.8.1. Badanie szczelności odcinka przewodu próbą hydrauliczną zgodnie z PN-B-
10725:1997. 
Przewód nie może być zewnątrz zanieczyszczony. 

W czasie badania powinien być umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. 
Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomo-
cą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem. Przewód na całej długości powinien być za-
bezpieczony przed przesunięciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku nie powinny 
być instalowane przed próbą szczelności hydranty, zawory i inna armatura za wyjątkiem 
zasuw, które w czasie badania powinny być całkowicie otwarte, a dławiki odciągnięte w 
sposób zapewniający ich całkowitą szczelność.  

Przewidziane bloki oporowe powinny być wykonane. Nie należy stosować zasuw ja-
ko zamknięć badanego odcinka przewodu. 

Wykopy powinny być zasypane piaskiem do wysokości połowy średnicy przewodu, 
piasek powinien być ubity dokładnie z obu stron przewodu. Każda rura powinna być w 
środku obsypana od góry piaskiem, za wyjątkiem złączy. 

Procedura badań oraz pełny zakres wymagań podany jest w odpowiednich nor-
mach. Oprócz wymagań normowych następujące warunki powinny być uwzględnione 
przed rozpoczęciem badań: 

 ewentualne wymagania inwestora jasno określone w projekcie, 
 materiały do budowy rurociągów powinny odpowiadać aktualnym normom, 
 długość badanego odcinka powinna wynosić około 300m dla wzmocnianych skarp 

wykopów i 600 m dla skarp wykopów niewzmocnionych – powinien zostać zapewnio-
ny łatwy dostęp do złączy, 

 odcinek powinien być całkowicie unieruchomiony na całej długości, 
 wszystkie odgałęzienia rurociągu powinny być zamknięte, 
 profil rurociągu powinien umożliwić odpowietrzenie w najwyższych punktach, 
 ocena wizualna badanych złączek jest obligatoryjna. 
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6.8.1. Ciśnienie próbne odcinka przewodu 
Ciśnienie próbne przyjęto = 1,0 MPa, ciśnienie robocze = 0,1 - 0,4 MPa. 

6.8.2. Opis badań 
W wyżej położonym końcu przewodu oraz we wszystkich miejscach w których może 

gromadzić się powietrze, należy umieścić rurki odpowietrzające z zaworami do odprowa-
dzenia powietrza. 

Na rurce odpowietrzającej wyżej położonej końcówki wodociągu należy zamonto-
wać trójnik z manometrem oraz zawór przelotowy, o wytrzymałości zaworu przy pompie 
hydraulicznej z kurkiem spustowym pod manometrem. 

Napełnianie odcinka przewodu wodą należy w miarę możliwości rozpocząć od niżej 
położonego końca odcinka przewodu oraz przeprowadzać powoli, aby umożliwić usunięcie 
powietrza z przewodu. 

Po stwierdzeniu pojawienia się wody we wszystkich rurkach odpowietrzających, na-
leży zamknąć ich zawory. 

Do niżej położonego końca odcinka wodociągu należy podłączyć pompę hydraulicz-
ną i podtrzymywać ciśnienie zapewniające całkowite napełnienie odcinka przewodu przez 
12 godzin. 

Po napełnieniu odcinka przewodu wodą, należy podnieść ciśnienie w przewodzie do 
wysokości ciśnienia roboczego, następnie otworzyć zawór w rurce odpowietrzającej. 

Tym sposobem należy podnieść ciśnienie aż do jego stabilizacji na wysokości ci-
śnienia próbnego, następnie wyłączyć pompę hydrauliczną. 

Po ustabilizowaniu się ciśnienia w przewodzie na wysokości ciśnienia próbnego na-
leży przez 30 min. sprawdzać, czy ciśnienie na manometrze nie spada poniżej ciśnienia 
próbnego. Należy jednocześnie obserwować przewód i złącza. 
Warunki, które należy uwzględnić podczas badań: 

 rurociąg nie powinien być wystawiony na działanie promieni słonecznych, minimalna 
temperatura na powierzchni rurociągu powinna wynosić 1°C, 

 napełnienie rurociągu powinno się odbywać stopniowo, od najniższego końca, tem-
peratura wody nie powinna przekraczać 20°C, 

 po napełnieniu wodą i odpowietrzeniu, rurociąg powinien być pozostawiony na 12 
godzin celem ustabilizowania, 

 po hydraulicznych próbach stabilizacja wartości ciśnienia powinna nastąpić w ciągu 
30 min., 

 w przypadku pneumatycznej próby ciśnienia należy ją wykonać wraz z rejestrację linii 
ciśnienia, 

 po osiągnięciu ciśnienia próbnego odcinek powinien być pozostawiony na 24h do  
wyrównania się temperatur: wewnętrznej i zewnętrznej, następnie ciśnienie powinno 
być sprawdzane co 30 min.  

Badanie ciśnienia – Pp być: 
 dla odcinków liniowych z ciśnieniem roboczym Pr do 1 MPa Pp=1.5 Pr ale nie mniej 

niż 1 MPa 
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 dla odcinków liniowych z ciśnieniem roboczym pr ponad 1 MPa Pp=pr + 0,5 MPa. 
 Ciśnienie w rurociągu powinno być redukowane stopniowo pod kontrolą, Ostatecznie 

cała woda powinna być usunięta z rurociągu po zakończeniu prób. 

6.9. Próba szczelności całego przewodu 
Próba szczelności całego przewodu wykonać wg procedur zawartych w PN-B-

10725:1997. 

6.10. Płukanie i dezynfekcja systemu zasilania w wodę 
Po zakończeniu budowy wodociągu i uzyskaniu pozytywnych wyników z próby 

szczelności, rurociąg powinien być wypłukany czysta wodą. Prędkość przepływy strumienia 
wody powinna pozwolić na usunięcie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych z rurocią-
gu. Wodociąg wody pitnej powinien być zdezynfekowany wodą z rozpuszczonym chlorkiem 
wapnia lub podchlorynem sodu. Proces płukania powinien trwać 24 h. Rurociąg powinien 
być przepłukany po usunięciu środka dezynfekującego. Dezynfekcja może być zaniechana, 
gdy badania bakteriologiczne przeprowadzone przez autoryzowane laboratorium wskazują 
na spełnienie wymagań stawianych wodzie pitnej. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest 1 metr budowanego rurociągu, komplet wyko-

nanej instalacji: 
 Remont studni ujęciowych - głębinowych 
 Zbiornik wstępnego uzdatniania 
 Zespół filtrów wraz z rurażem i wyposażeniem 
 Zbiornik istniejący wody czystej 
 Węzeł dozowania ługu sodowego i KMnO4 
 Chlorownia 
 Odmulnik 
 Studnia wodomierzowa 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór techniczny częściowy 
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową. Do odbioru 

powinien być przedstawiony odcinek przebudowy stacji wodociągowej. 
Odbiór techniczny częściowy jest to odbiór poszczególnych faz robót podlegających 

zakryciu a mianowicie: podłoża, przewodu. 
Przedłożone dokumenty: 

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w 
trakcie budowy, oraz szkice zdawczo-odbiorcze. 

 Dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii 
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gruntu oraz określające poziom wód gruntowych. 
 Dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno-wysokościowego wraz z rzędną. 
 Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy 

rurociągu. 
 Dziennik Budowy. 
 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
 Protokół wpięcia do czynnej sieci, 

8.2. Odbiór techniczny końcowy 
Jest to odbiór techniczny całej instalacji po zakończeniu przebudowy, przed przeka-

zaniem do eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka 
przewodu. 
Przedłożone dokumenty: 

 wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów materiałów, 
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych elementów robót, 
 dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach 

sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetów. 
 Karty zasuw z dokładnym domiarem do punktów stałych. 

8.3. Zapisywanie i ocena wyników badań 

8.3.1. Zapisywanie wyników odbioru technicznego 
Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach powinny być ujęte w formie proto-

kołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dołączone w 
sposób trwały i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji prowadzącej ba-
dania. 

8.3.2. Ocena wyników badań 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za 

dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały speł-
nione. Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało 
spełnione, należy daną fazę robot uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wyko-
naniu poprawek przedstawić do ponownych badań. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość metrów budowanej sieci wodo-

ciągowej każdej średnicy i materiału rur. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materiałów, 
 koszt materiałów, 
 wykopanie i zasypanie wykopów kontrolnych, 
 wykonanie i umocnienie ścian wykopu, 
 odwodnienie wykopu, 
 przygotowanie podłoża, 
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 wykonanie przewiertów pod drogą, 
 ułożenie rurociągów w rurach ochronnych na płozach dystansowych, 
 ocieplenie rurociągów, 
 obsypka rur piaskiem z zagęszczeniem, 
 ułożenie rur wodociągowych, próby szczelności oraz dezynfekcję, płukanie, 
 włączenie do sieci, 
 montaż armatury oraz wszelkich kształtek w studniach, komorach, poimieszczeniach 

oraz na włączeniach do istniejącej instalacji wodociągowej, 
 zasypanie wykopu, 
 odwóz nadmiaru ziemi, 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
 wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
 koszt czasowego zajęcia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy, 
 koszt wody spuszczanej z sieci dla wykonania przebudowy wraz z kosztem jej 

odprowadzenia do naturalnych odbiorników lub istniejącej kanalizacji. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbio-

rze. 
PN-91 /B-10728 Studzienki wodociągowe. 
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 

graficzne. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 
PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 
PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 

1 MPa. 
PN-M-74081:1999 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 
PN-EN-10208-2+AC:1999 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie 

wymagań B 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarów. 
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i że-

liwa do malowania. 
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, sta-
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liwa i żeliwa do malowania. 

10.2. Inne dokumenty 
 Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. Dz. Ustaw nr 14 z dn. 

15.04.1985 r. 
 Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994r z 

późniejszymi zmianami. 
 Ustawa z dn. 27.07.2001r, o zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz. Ustaw nr 129 

25.08.1994 poz.1439 z 2001 r. 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowania (Dz.U.Nr 43 poz.430 z dnia 14 maja 1999). 

 Katalogi Producentów rur ciśnieniowych do budowy sieci wodociągowych posiadają-
cych 

 Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
 WARUNKI TECHNICZNE COBRTI INSTAL - Warunki techniczne wykonania i odbioru 

sieci wodociągowych. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. War-

szawa 1994 r. 
 Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplasty-

fikowanego polichlorku winylu i polietylenu. 
 Katalogi Producentów podziemnych taśm ostrzegawczych (instalacja i zastosowa-

nie) posiadających. Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Kata-
logi Producentów „Elementów do rurociągów (Płozy i manszety)” posiadających 
Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 Katalogi Producentów „Materiałów antykorozyjnych" posiadających Aprobaty Tech-
niczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obo-
wiązujące normy i przepisy. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru wykopów w gruntach I-V kategorii oraz ich zasypania. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania doty-

czące wykonania i odbioru robót związanych: 
 Z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego, 
 Z wykonaniem i odbiorem podbudowy i nawierzchni z tłucznia kamiennego, 
 Z ustawieniem krawężników betonowych, 
 Z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego, 
 Z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zwią-

zanych  
 z przygotowaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni, 
 z wykonaniem warstwy podbudowy o grubości i lokalizacji określonej w dokumenta-

cji projektowej, 
 z ustawieniem krawężników: 

 betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej, 
 betonowych na ławie tłuczniowej lub żwirowej, 
 betonowych wtopionych na ławie betonowej, żwirowej lub tłuczniowej, 
 betonowych wtopionych bez ławy, na podsypce piaskowej lub cementowo-

piaskowej, 
 z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego, 
 wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, 
 z wykonaniem chodników z brukowej kostki betonowej. 

1.4. Określenie podstawowe 
Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pie-
szych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie 
lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 
sobą trwale w fazie produkcji. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 01 „Wy-

magania ogólne” pkt 1.5. 
Roboty ziemne pod wodociąg winny odpowiadać założeniom podanym w dokumen-

tacji technicznej oraz w specyfikacjach technicznych. Wykopy winny zapewniać ułożenie 
rurociągów przy założonych spadkach. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji technicznej ST 01 

"Wymagania ogólne". 

2.2. Stosowane materiały 
 tłuczeń 31,5÷63 mm, 
 kliniec 20÷31,5 mm, 
 kliniec 4÷20 mm, 
 krawężniki betonowe, 
 piasek na podsypkę i do zapraw, 
 cement do podsypki i zapraw, 
 woda, 
 materiały do wykonania ławy pod krawężniki, 
 obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01, 
 żwir lub piasek do wykonania ław, 
 cement wg PN-B-19701, 
 piasek do zapraw wg PN-B-06711, 
 kostka brukowa 

2.2.1. Kruszywo 
Do wykonania podbudowy z tłucznia należy stosować następujące kruszywa wg PN-

B-11112. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gli-
ny. 

2.2.2. Krawężniki betonowe 
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01. Kształt krawężników betonowych 

przedstawiono na rysunku, a wymiary podano w tablicy. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy. 
a) krawężnik rodzaju „a” 

 
 
 
 



  

 

 
 

ST 07 - SPECYFIKACJE TECHNICZNE – Drogi, place i chodniki 108

CCoonnnneeRR  
Projektowanie i Usługi Techniczne 

mgr inż. Grzegorz Furmański 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY 
W WIERZCHOSŁAWICACH

Inwestor: GMINA WIERZCHOSŁAWICE

33-122 WIERZCHOSŁAWICE 550

b) krawężnik rodzaju „b” 

Tablica:  Wymiary krawężników betonowych 
 

Typ 
krawężnika 
 

Rodzaj 
krawężnika 

 

Wymiary krawężników w cm 

l b h c d r 

U a 100 20 
15 

30 min. 3  
max. 7 

min. 12  
max. 15 

1,0 

D b 100 15 
12 
10 

20 
25 
25 

- - 1,0 

Tablica: Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 
 

Rodzaj 
wymiaru 

Dopuszczalna odchyłka, mm 
Gatunek 1 Gatunek 2 

l + 8 + 12 

b, h + 3 + 3 

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków be-
tonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z 
BN-80/6775-03/01, nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy. 

c) wpusty na powierzchniach stykowych krawężników
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Tablica: Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 
 

Rodzaj wad i uszkodzeń Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń

Gatunek 1 Gatunek 2
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 3 
Szczerby 
i uszkodzenia 
krawędzi i na-
roży 
 
 

ograniczających powierzchnie górne (ścieral-
ne), mm 

niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe powierzchnie:
- liczba max 

 
2 

 
2 

- długość, mm, max 20 40 

- głębokość, mm, max 6 10 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, pose-
gregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 

Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa 
niż szerokość krawężnika. 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-
B-06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. 

Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem 
portlandzkim odpowiadającym wymaganiom PN-B-19701. 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: 

a) ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250, 
b) ławy żwirowej - żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111, 
c) ławy tłuczniowej - tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112. 

Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpo-
wiadać wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej. 

2.2.3. Obrzeża betonowe 

W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 
  obrzeże niskie - On 
 obrzeże wysokie    - Ow. 

W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymia-
rowych obrzeża dzieli się na: 

 gatunek 1 - G1, 
 gatunek 2 - G2. 

Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 
6 x 20 x 75 cm gat. 1:    obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04. 
Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku, a wymiary podano w tablicy. 
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Tablica: Wymiary obrzeży  

Rodzaj 
obrzeża 

Wymiary obrzeży, cm
1 b h r 

On 75 
100 

6 
6 

20 
20 

3 
3 

Ow 75 
90 
100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy.  
Tablica: Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

 

Rodzaj 
wymiaru 

Dopuszczalna odchyłka, m 

Gatunek 1 Gatunek 2 
l ± 8 ± 12 

b, h ± 3 ± 3 
 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy 
lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy. 

Tablica: Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
 

Rodzaj wad i uszkodzeń Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń 

 Gatu- Gatunek 2 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3 

 
Szczerby 
i uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie  
górne (ścieralne) 

niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe powierzchnie:
liczba,  
max długość, mm,  
max głębokość, mm, max 

 
2 
20  
6 

 
2 
40  
10 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość mini-
mum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 
Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111, a piasek - wy-
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maganiom PN-B-11113. 
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom jak 

dla krawężników betonowych. 
Certyfikaty zatwierdzeń lub inne dokumenty potwierdzające jakość na podstawie 

wykonanych badań powinny być dołączone do każdej partii dostarczonych obrzeży. 

2.2.4. Kostka brukowa 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownic-
twie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednost-
kę. 

Zaprojektowano drogi, place i chodniki z kostki brukowej betonowej zapewniającej 
wprowadzanie wody opadowej do podłoża – tzw. hydrofuga. 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków, po-
wierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i pro-
ste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤ 80 mm. 

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubo-
ści 60 mm. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
 na długości ± 3 mm, 
 na szerokości ± 3 mm, 
 na grubości ± 5 mm. 

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, gra-
fitowy i brązowy. Ostateczny kolor uzgodnić z Inwestorem. 

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w ta-
blicy. 

Tablica: Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
 

Lp. Cechy                                                                                          Wartość 
1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co naj-

mniej 
a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 
 
60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250, %, nie więcej niż            5
3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-

06250: 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niż 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 
wytrzymałości próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

 
 
Brak 
5 
20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie 
więcej niż 

4 
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2.3. Źródła materiałów 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnio-

nych i zatwierdzonych przez Inżyniera. 
 Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, 

przed rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi Projektu wyniki 
badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w Specyfikacji Technicz-

nej ST 01 „Wymagania ogólne” pkt 3.  
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót ziemnych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier 

może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki 
z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
 układarek lub równiarek do rozkładania materiału i wyprofilowania warstwy, 
 walców ogumionych, walców stalowych wibracyjnych lub statycznych, 
 zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych, małych walców wibracyjnych, 

jako sprzęt pomocniczy, zwłaszcza w miejscach trudno dostępnych 
 koparek, ładowarek, itp. - do odspajania i wydobywania gruntów, 
 spycharki, urządzenia do hydromechanizacji itp. - do jednoczesnego wydobywania i 

przemieszczania gruntów, 
 samochodów wywrotek – do transportu mas ziemnych, 
 specjalistyczny sprzęt do wykonywania przewiertów / przepychów. 
 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cemento-

wo-piaskowej, 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określonego w Specyfikacji 

Technicznej ST 01 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanie-

czyszczeniu i rozsegregowaniu. Ruch pojazdów powinien być tak zorganizowany, aby nie 
dopuścić do uszkodzeń i tworzenia kolein w wyprofilowanym podłożu drogi. Kruszywa 
można przewozić dowolnym środkiem transportu. Podczas transportu kruszywa powinny 
być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji piono-

wej z nachyleniem w kierunku jazdy. 
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami 

w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transpor-
towego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
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Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport 

powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i be-
czek. 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami trans-
portu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowa-
nej. 

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 
czasie transportu. 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na pale-
cie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki 
przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą 
stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transporto-
wych producenta. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 01 „Wy-

magania ogólne” pkt 5. 
Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośred-

nio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem konstrukcji drogi lub obiektu bu-
dowlanego. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania profilowania i zagęszczania podłoża, 
jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może 
odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 
nawierzchni. 

Podłoże powinno być wyprofilowane i zagęszczone, równe i czyste. Jeżeli podłoże 
wykazuje jakiekolwiek wady to powinny być one usunięte według zasad zaakceptowanych 
przez Inżyniera. 

5.1. Profilowanie, zagęszczanie i utrzymanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszel-

kich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 

umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, 
aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane 
rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podło-
żu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowią-
zujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, okre-
ślonych w tablicy 1. 
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Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wy-
korzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Za-
gęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniej-
szego od podanego w tablicy. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-
77/8931-12. 

Tablica: Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 
Strefa korpusu Minimalna wartość Is dla: 
 Autostrad i dróg 

ekspresowych 
 

Innych dróg 
 
 

Ruch ciężki 
i bardzo ciężki 

Ruch mniejszy 
od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od po-
wierzchni podłoża 

1,00 1,00 0,97 

 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przepro-

wadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obcią-
żeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według 
BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 
przekraczać 2,2. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to 
do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie nie-
zbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to na-
prawę wykona on na własny koszt. 

5.2. Podbudowa z tłucznia kamiennego 

5.2.1. Rozkładanie kruszywa 
Warstwa kruszywa powinna być wyprofilowana tak, aby jej ostateczna grubość po 

zagęszczeniu była równa grubości projektowej, z zapewnieniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. 

Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja, powinno być 
przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach. 
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5.2.2. Zagęszczanie 
Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęsz-

czania przez wałowanie. Wałowanie należy rozpoczynać od dolnej krawędzi warstwy. Ja-
kiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wy-
równane przez spulchnienie kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do uzyskania 
równej powierzchni. Wilgotność przy zagęszczaniu powinna odpowiadać wilgotności opty-
malnej, określonej według normalnej próby Proctora zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda 
II), z tolerancją +1% do -2%. Jeżeli materiał został nadmiernie zawilgocony, powinien zo-
stać osuszony przez mieszanie i napowietrzenie. Jeżeli wilgotność kruszywa jest zbyt mała, 
materiał w warstwie powinien być zwilżony wodą i równomiernie wymieszany. 

5.2.3. Utrzymanie podbudowy 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy 

uszkodzonej przez ruch budowlany jak również wskutek oddziaływania czynników atmosfe-
rycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. 

Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych 
opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. 

5.3. Krawężniki 

5.3.1. Wykonywanie ław 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
Ławy żwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasy-

panie koryta żwirem i zagęszczenie go polewając wodą. Ławy należy wykonywać przez za-
sypanie wykopu koryta tłuczniem. 

Ławy tłuczniowe. Tłuczeń należy starannie ubić polewając wodą. Górną po-
wierzchnię ławy tłuczniowej należy wyrównać klińcem i ostatecznie zagęścić. 

Przy grubości warstwy tłucznia w ławie wynoszącej powyżej 10 cm należy ławę wy-
konać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy. 

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy 
gruntach sypkich należy stosować szalowanie. 

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalo-
waniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie 
ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy stosować 
co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

5.3.2. Ustawianie krawężników 
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z 

ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wyno-
sić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ście-
ku) może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu kra-
wężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczal-



  

 

 
 

ST 07 - SPECYFIKACJE TECHNICZNE – Drogi, place i chodniki 116

CCoonnnneeRR  
Projektowanie i Usługi Techniczne 

mgr inż. Grzegorz Furmański 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY 
W WIERZCHOSŁAWICACH

Inwestor: GMINA WIERZCHOSŁAWICE

33-122 WIERZCHOSŁAWICE 550

nym, starannie ubitym. 
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane 

na podsypce z piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub 

na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wy-

pełnić żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 
Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do 
krawężników ustawionych na ławie betonowej. 

Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla za-
bezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zale-
wową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

5.4. Wykonywanie obrzeży 
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem 

w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub pod-

sypka (ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Pod-
sypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z 
polewaniem wodą. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i 
ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym 
z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejsco-
wym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub 
zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i 
zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

5.5. Chodniki z kostki brukowej 

5.5.1. Koryto 
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 

spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfika-
cji technicznej „Profilowanie i zagęszczenie podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie 
powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z 
kostki brukowej można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP 
≥ 35 w uprzednio wykonanym korycie. 



  

 

 
 

ST 07 - SPECYFIKACJE TECHNICZNE – Drogi, place i chodniki 117

CCoonnnneeRR  
Projektowanie i Usługi Techniczne 

mgr inż. Grzegorz Furmański 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY 
W WIERZCHOSŁAWICACH

Inwestor: GMINA WIERZCHOSŁAWICE

33-122 WIERZCHOSŁAWICE 550

5.5.2. Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Pod-
sypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.5.3. Układanie nawierzchni 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest 

ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaak-
ceptowanego przez Inżyniera. 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szcze-
liny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 
projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega za-
gęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki i płyt ażurowych, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie 
zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 
przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 

Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych i płyt ażurowych , stosuje się 
wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem 
i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierun-
ku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać 
walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i za-
mieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - mo-
że być zaraz oddany do użytkowania. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 01 

„Wymagania ogólne” pkt 6. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za całą kontrolę materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system i sprzęt do badania jakości  robót (zgodnie z Planem Zapewnienia Ja-
kości) na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane będą zgod-
nie z wymaganiami norm technicznych. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

6.2.1. Badania podbudowy 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie kruszywa na 

reprezentatywnych próbkach. Wyniki badań należy przedstawić Inżynierowi Projektu do 
zaakceptowania. 
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6.2.2. Badania krawężników 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 

elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawę-
dziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszko-
dzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 
mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością 
do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaga-
niami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez 
przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm 

6.2.3. Badania obrzeży 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 

elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawę-
dziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszko-
dzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 
1mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością 
do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaga-
niami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez 
przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1mm. 

6.2.4. Badania kostki brukowej 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent ko-

stek brukowych posiada aprobatę techniczną. 

6.3. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót  

6.3.1. Badanie podłoża 

6.3.1.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych 
i zagęszczenia i wyprofilowanego podłoża podaje tabela. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wyprofilowanego podłoża 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i 
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 
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6 Ukształtowanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i 
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu pod-
łoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych 

6.3.1.2. Szerokość profilowanego podłoża 

Szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż +10 cm i -5 cm. 

6.3.1.3. Równość profilowanego podłoża 

Nierówności podłużne profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgod-
nie z normą BN-68/8931-04. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.3.1.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.3.1.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.3.1.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 
± 5 cm. 

6.3.1.7. Zagęszczenie profilowanego podłoża 

Wskaźnik zagęszczenia wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie 
powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modu-
łów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2. 

W przypadku obiektów kubaturowych zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność 

gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 
10%. 



  

 

 
 

ST 07 - SPECYFIKACJE TECHNICZNE – Drogi, place i chodniki 120

CCoonnnneeRR  
Projektowanie i Usługi Techniczne 

mgr inż. Grzegorz Furmański 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY 
W WIERZCHOSŁAWICACH

Inwestor: GMINA WIERZCHOSŁAWICE

33-122 WIERZCHOSŁAWICE 550

6.3.2. Badanie podbudowy 

6.3.2.1. Częstotliwość badań 

Rodzaj i częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót podano w tabeli. 
Tabela Częstotliwość badań kontrolnych w czasie wykonywania warstwy z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie 
Lp Wyszczególnienie badań Minimalna liczba 

badań na dziennej 
działce roboczej

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadająca na 

jedno badanie [m2]
1 
2 
3 
4 

Uziarnienie kruszywa 
Zawartość zanieczyszczeń obcych 
Zawartość ziaren nieforemnych 
Ścieralność kruszywa 

2 600 

5 
6 
7 

Nasiąkliwość kruszywa  
Odporność na działanie mrozu  
Zawartość zanieczyszczeń organicznych

 6000 

 
Uziarnienie kruszywa oraz zawartość zanieczyszczeń obcych i gliny należy sprawdzić 

na próbkach pobranych losowo z rozłożonej warstwy przed jej zagęszczeniem. 
Badania wszystkich właściwości kruszywa powinny być przeprowadzone przez Wy-

konawcę w przypadku zmiany źródła poboru materiałów w czasie realizacji robót oraz w 
innych przypadkach określonych przez Inżyniera. 

6.3.2.2. Badania i pomiary wykonanej warstwy 

Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy przedstawiono w po-
niższej tabeli. 

Tabela 2. Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 
Lp Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Grubość warstw Podczas budowy: 
w trzech punktach na każdej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz na 400m2. 
Przed odbiorem : 
w trzech punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000m2 

2 Nośność Raz na 3000 m2. 
3 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km. 
4 Równość podłużna W sposób ciągły planografem albo co 20m łatą na każdym pasie ru-

chu. 
5 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
6 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km 
7 Rzedne co 100 m 
8 Ukształtowanie osi w planie* co 100 m 

6.3.2.3. Grubość warstwy 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości warstw nie powinny przekraczać 
+/-10% 
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6.3.2.4. Nośność i zagęszczenie warstwy wg obciążeń płytowych 

Należy wykonać pomiary nośności warstwy z kruszywa, wg metody obciążeń płyto-
wych, zgodnie z BN-64/8931-02. 

Warstwy powinny spełniać odpowiednie wymagania: 
Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30 cm 

Pierwotny 100 MPa 
Wtórny 140 MPa 

6.3.2.5. Równość warstwy 

Nierówności podłużne warstwy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografe zgod-
nie z normą BN-68/8931-04, z częstotliwością podaną w tabeli 4. Nierówności poprzeczne 
należy mierzyć 4-metrową łata z częstotliwością j.w. Nierówności nie powinny przekraczać 
12 mm 

6.3.2.6. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy z często-
tliwością podaną w tabeli 4. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Pro-
jektową z tolerancją +/-0.5% 

6.3.2.7. Rzędne warstwy 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonany i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1cm, -2cm. 

6.3.2.8. Ukształtowanie osi warstwy 

Oś warstwy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 
więcej niż +/-3 cm dla trasy zasadniczej i +/-5 cm dla pozostałych dróg. 

6.3.2.9. Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10 cm, -5 cm. 

6.3.3. Badanie krawężników 

6.3.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tole-
rancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. 

6.3.3.2. Sprawdzenie ław 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlega zgodność wykonania ław z dokumentacją 
projektową. 

6.3.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
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a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, któ-
re wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety 
projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w 
dwóch punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prze-
świt pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może prze-
kraczać 1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypeł-
nione całkowicie na pełną głębokość. 

6.3.4. Badanie obrzeży 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

a) koryta pod podsypkę (ławę) , 
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub pia-

sku, 
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyle-

niach: 
 linii obrzeża w planie, które może wynosić ±2cm na każde 100m długości 

obrzeża, 
 niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ±1cm na każde 

100m długości obrzeża, 
 wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać 

całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 

6.3.5. Badanie dróg, placów i chodników 

6.3.5.1. Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową 
i odpowiednimi specyfikacji technicznej. 

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
 głębokości koryta: 
 o szerokości do 3 m: ± 1 cm, 
 o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm, 
 szerokości koryta:  ± 5 cm. 

6.3.5.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. 

6.3.5.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych 
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polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaga-
niami niniejszej specyfikacji technicznej: 

 pomierzenie szerokości spoin, 
 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilo-
wanego podłoża 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych 

od określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości 
co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano są w Specyfikacji Technicznej ST 01 „Warunki 

ogólne”.  
Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone będą a jednostkach pokaza-

nych w Przedmiarze robót. 
Użyty sprzęt i urządzenia pomiarowe muszą posiadać ważne świadectwo legalizacji. 

Wyniki obmiaru wpisywane będą do rejestru obmiaru. 
Ilość wykonanych robót określona jest na podstawie pomiarów geodezyjnych wyko-

nanych w terenie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robót pod względem ich 

ilości, jakości i wartości. 
Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkła-

da dokumenty potwierdzające wykonanie robót Inżynierowi do akceptacji. 
Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robót zgodnie z kontraktem i obowiązują-

cymi normami. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonanie koryta pod ławę, 
 wykonanie ławy, 
 wykonanie podsypki. 
 wykonane koryto, 
 wykonana podsypka. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Zasady ogólne dotyczące płatności i cen jednostkowych podane zostały w specyfi-

kacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
Podstawy płatności opisane zostały w Przedmiarze robót. 

9.2. Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfikacji technicznej 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych za-

wartych w specyfikacjach technicznych obejmuje wszystkie warunki określone w ww. do-
kumentach, a niewyszczególnione w przedmiarze. 

10.   PZEPISY ZWIĄZANE 
[1]  PN-B-04481:1998   Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
[2]  BN-77/8936-02   Oznaczenie wskaźnika gruntu 
[3]  BN-83/8836-02   Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

  podczas odbioru. 
[4]  PN-B-06050:1999   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania oólne 
[5]  PN-S-02205:1998   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
[6]  PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
[7]  BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia  

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
[8]  BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni  

planografem i łatą 
[9]  BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
[10]PN-B-01100:1987 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, 

nazwy, określenia.  
[11]PN-B-01101:1978 Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy, określenia.  
[12]PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 
[13]BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia 

gruntu 
[14]PN-S-06102  Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowa- 
    nych mechanicznie 
[15]PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
[16]PN-B-06250 Beton zwykły
[17]PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe
[18]PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
[19]PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
[20]PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 
[21]PN-B-04111  Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy 
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    Boehmego 
[22]PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania 
    i ocena zgodności 
[23]PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
[24]BN-68/8931-01    Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
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1. Wstęp 

1.1. Nazwa zamówienia 

Przedmiotem opracowania jest SST dla instalacji elektrycznej i AKPiA dla Stacji 
Uzdatniania Wody w śabnie. 

1.2. Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wyko-
nania i odbioru robót związanych z realizacją następujących robót, urządzeń rozdzielczych i 
instalacji: 

• przebudowę rozdzielnicy SN, 
• przeniesienie układu pomiarowego, 
• przebudowę istniejącej rozdzielnicy głównej RG (w istniejącym Budynku) , 
• wewnętrzne linie zasilające, 
• rozdzielnica RG1, 
• rozdzielnica RG2, 
• szafę zasilająco-sterowniczą SZS1, 
• szafę zasilająco-sterowniczą SZS2, 
• szafę zasilająco-sterowniczą SZS3, 
• złącze przyłączeniowe ZK1-ZK10 + skrzynka SK1-SK10 + konstrukcje wsporcze 

z daszkiem 
• skrzynki zaciskowe SV oraz stojaki ST + konstrukcje wsporcze z daszkiem 
•  
• układy pomiarowe, 
• instalacje elektryczne ogólne gniazd i oświetlenia i zasilania technologii, 
• oświetlenie zewnętrzne, 
• ochronę od poraŜeń, 
• instalację odgromową, 
• połączenia wyrównawcze. 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zwią-

zanych z wykonaniem instalacji j.w. i obejmują: 
• wymagania wykonawcze, 
• wymagania materiałowe, 
• technologię montaŜu, 
• transport i rozładunek, 
• składowanie materiałów, 
• nadzór u odbiorcy. 
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1.3. Określenia podstawowe występujące w specyfikacji 

Wszystkie określenia i nazwy uŜyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równo-
waŜne z Polskimi Normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r., a w przypadku ich braku z normami branŜowymi, warunkami technicz-
nymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy kaŜdej pozycji dodatkowo. 
Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i 
instrukcji. Niewyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia 
wykonawcy z ich stosowania. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową. 

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do 
wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Za-
stosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niŜ wy-
mienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do doku-
mentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z InŜynierem . 

2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów 
budowlanych 

2.1. Materiały dla instalacji elektryczne i AKPiA 

 
• Aplikacja SCADA stacji oparatorskiej nr 1 
• Bateria kondensatorów 110 kVar 
• Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm 
• Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4mm 
• Benzyna do ekstrakcji 
• Cement portlandzki 35 
• Cement portlandzki CEM I 32,5 
• Dokumentacja powykonawcza branŜy elektrycznej i AKP 
• Dostawa systemu telewizji przemysłowej 
• Drut ocynkowany fi 8 
• Farba olejna nawierzchniowa 
• Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm 
• Fundament F100/200 
• Gips budowlany 
• Głowica POLT-24D/1XI 
• Gniazda 2xRJ45 kat.6 
• Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe 
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• Gniazda podtynkowe 2-biegunowe 
• Iglice odgromowe 
• Kabel BITSERVO 2YSLCY-J 4G2,5 
• Kabel BITSERVO 2YSLCY-J 4G4 
• Kabel BNC-BNC 
• Kabel HAKnFtA 3x120 12/20kV 
• Kabel LIYCY4x1 
• Kabel LIYY7x1 
• Kabel okablowania strukturalnego światłowodowy 8wł. zewnętrzny 
• Kabel światłowodowy wielomodowy krosowy SC/SC duplex 
• Kabel UTP 4x2x0,5 KAT. 5e 
• Kabel UTP 4x2x0,5 KAT. 6 
• Kabel YAKXS 1x240mm2 
• Kabel YHAKXs 1x70mm2 -12/20kV 
• Kabel YKSLYekw2x1mm2 
• Kabel YKSLYekw3x1mm2 
• Kabel YKSLYekw4x1mm2 
• Kabel YKSY 10x1mm2 
• Kabel YKSY 7x1,5mm2 
• Kabel YKSY 7x1mm2 
• Kabel YKSY 7x2,5mm2 
• Kabel YKXS 1x150mm2 
• Kabel YKXS 1x95mm2 
• Kabel YKY2x2,5mm2 
• Kabel YKY3x1,5mm2 
• Kabel YKY4x1,5mm2 
• Kabel YKY5x1,5mm2 
• Kabel YKY5x2,5mm2 
• Kabel YKY5x4mm2 
• Kabel YvKSLYekw2x1mm2 
• Kamera IP wg projektu zas.  12VDC 
• Kasety sterownicze KS 
• Kołki do wstrzeliwania z nabojem 
• Kołki rozporowe plastykowe M6 
• Kołki rozporowe plastykowe 
• Konstrukcja dla sygnalizatorów pływakowych 
• Konstrukcja wsporcza cynk. ogniowo 
• Konstrukcje wsporcze o masie do   5kg 
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• Konstrukcje wsporcze o masie do  20kg 
• Konstrukcje wsporcze o masie do  50kg 
• Konstrukcje wsporcze pod SV 
• Końcówki kablowe B-311 16mm2 
• Końcówki kablowe 
• Korytko kablowe kompletne (złaczki, pokrywy) perforowane 100x60 - ocynk 

met. zanurzeniowo-ogniową 
• Korytko kablowe kompletne (złaczki, pokrywy) perforowane 200x60 - ocynk 

met. zanurzeniowo-ogniową 
• Korytko kablowe kompletne (złaczki, pokrywy) perforowane 50x60 - ocynk met. 

zanurzeniowo-ogniową 
• Łącznik schodowy IP44 
• Łączniki bryzgoszczelne - schodowe 
• Łączniki bryzgoszczelne 
• Łączniki świecznikowe IP44 
• Moduł awaryjny 1h 
• Monitor LCD do telewizji przemysłowej z uchwytem ściennym 
• Mufa kablowa przelotowa na kabel  GUSJ 24/ 70-150-3SB 12/20kV 
• Obudowa zewnętrzna wodoszczelna IP67, otwierana z góry (na bok); w  kom-

plecie uchwyt do prowadzenia kabli  wewnątrz zabezpieczający przed aktami  
sabotaŜu 

• Ogranicznik przepięć w 12VDC 
• Ogranicznik przepięć w sieci ethernet 
• Opaski kablowe OKi 
• Oprawa oświetlenia awaryjnego 8W, 1h, IP65 do -20st. C 
• Oprawa parkowa 70W 
• Oprawa typu BASE EVG, 2x18W, plafoniera nastropowa, IP44 
• Oprawa typu COS1 136 EVG, 1x36W 
• Oprawa typu COS1 236 EVG, 2x36W + moduł awaryjny 1h 
• Oprawa typu COS1 236 EVG, 2x36W 
• Oprawa typu ORZ-2x36W 
• Oprogramowanie streowników PLC i panelu operatorskiego 
• Osłony przewodów 
• Osprzęt kątowy RICS5133 
• Pasta do lutowania PAL-1 
• Piasek do betonów 
• Piasek 
• Pierścienie odgałęźne 
• Płyty chodnikowe 50x50x10cm 
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• Pręty stalowe ocynkowane 
• Przepływomierz elektromagnetyczny PN16, DN100, IP68, dł. kabla 10m, wersja 

rozdzielna elektrody 316l z detekcją pustej rury, przetwornik z wyjściem 
4..20mA+impuls 

• Przepływomierz elektromagnetyczny PN16, DN200, IP68, dł. kabla 10m, wersja 
rozdzielna elektrody 316l z detekcją pustej rury, przetwornik z wyjściem 
4..20mA+impuls 

• Przepływomierz elektromagnetyczny PN16, DN80, IP68, dł. kabla 10m, wersja 
rozdzielna elektrody 316l z detekcją pustej rury, przetwornik z wyjściem 
4..20mA+impuls 

• Przepływomierz termiczny PN16, DN150, przetwornik z wyjściem 
4..20mA+impuls, zasilanie 230V 

• Przepust kablowy 
• Przetwornik ciśnienia względnego, zakres 0..10bar, sygnał wyj. 4..20mA, przy-

łącze procesowe G1/2'' 
• Przewód izolowany jednoŜyłowy  10mm2 
• Przewód LgY16mm2 
• Przewód LgY4mm2 
• Przewód LgY6mm2 
• Przewód YDY2x1,5mm2 
• Przewód YDY2x1mm2 
• Przewód YDY3x1,5mm2 
• Przewód YDY3x2,5mm2 
• Przewód YDY4x1,5mm2 
• Przewód YDY5x4mm2 
• Przewód YDYp3x1,5mm2 
• Przewód YDYp3x2,5mm2 
• Przewód YDYp4x1,5mm2 
• Przewód YKXS 4x150mm2 
• Przewód YKXS 5x16mm2 
• Przewód YKXS 5x35mm2 
• Przycisk P.poŜ 
• Puszka montaŜowa do zabudowy szyny K-12 
• Puszki 4-wlotowe z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm 
• Puszki izolacyjne podtynkowe 4-wylotowe o średnicy do 80mm 
• Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze o średnicy do 60mm 
• Rozdzielnia SN kompletna 
• Rozdzielnica RG 
• Rozdzielnica RG1 
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• Rozdzielnica RG2 
• Rura Arot SRS 160 
• Rury DVK110 
• Rury winidurowe do  20mm 
• Rury winidurowe do  28mm 
• Skrzynki SV 
• Skrzynki ZK+SK - wymiana isnt. skrzynek zasilających i sterowniczych pomp 

głębinowych wraz konstrukcją wsporczą i daszkiem 
• Słupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm 
• Słupy stalowe 3m 
• Słupy stalowe 4m 
• Sonda hydrostatyczna zakres 0÷4m, sygnał wyj. 4...20mA + membrana cera-

miczna + klamra montaŜowa 
• Sonda wibracyjna 
• Sondy konduktometryczne 
• Spoiwo cynowo-ołowiane LC 40 
• Sprzęt PPoŜ i BHP 
• Stacja operatorska nr 1: Sprzęt: komputer PC, monitor LED 24", UPS 1000VA; 

oprogramowanie: Windows 8, SCADA 500 zmiennych 
• Stojak ST z daszkiem 
• Sygnalizator akustyczny 
• Sygnalizator pływakowy miniaturowe 
• Sygnalizator pływakowy 
• Szafa zasilająco-sterująca  SZS1 ze sterowanikiem PLC i panelem operatorskim 
• Szafa zasilająco-sterująca  SZS2 z przetwornicami częstotliwości 
• Szafa zasilająco-sterująca  SZS3 ze sterownikiem PLC 
• szafka pod układ pomiarowy 
• Szafka PPD1 z wyposaŜeniem wg projektu 
• Szafka PPD2 z wyposaŜeniem wg projektu 
• Szyna ekwipotencjalna typu K-12 
• Śruby z nakrętkami i podkładkami 
• Tabliczki bezpiecznikowe słupowe 
• Tabliczki informacyjne TJL 
• Termostat z czujnikiem komorowym KT 
• Uchwyty do rur 
• Uchwyty kablowe UKU 
• Uchwyty 
• Udział w rozruchu branŜy elektrycznei i AKP 
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• Układ pomiarowy pH, temperatura + armatura 
• Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) 
• Wazelina techniczna 
• Wsporniki dachowe 
• Wsporniki naciągowe 
• Wsporniki przelotowe 
• Zaciski przyłączeniowe 
• Zestaw gniazd 1f, 3f z wyłącznikiem 
• Zimnokurczliwa głowica wnętrzowa ITK 
• Złącza kontrolne 
• Złącza rynnowe 
• Złącza 
• Złącze BNC 
• Złączka kablowa rurkowa do zaprasowania na sześciokąt AL 240 
• Złączki do rur z PCW 
• Złączki przelotowe kabłąkowe napręŜające 
• Złączki 
• świr do betonów 

2.2. Warunki stosowania materiałów 

Przy wykonywaniu robót naleŜy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do ob-
rotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, które 
spełniają te warunki są: 
1. Wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, 

Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych w 
odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji. 

2. Wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności z normą europejską wprowadzoną do Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi. 

3. Wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
Dopuszczone do jednostkowego stosowania są równieŜ wyroby wykonane według 
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta lub z nim 
uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie zgodności wyrobu z tą 
dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. 

Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wy-
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magane dokumenty dla udowodnienia powyŜszego. 
Za materiały nieodpowiadające wymaganiom uznane zostaną wszystkie materiały, 

które: nie spełniają wymogów technicznych określonych przez specyfikację, były przecho-
wywane niezgodnie z zaleceniami producenta w wyniku czego nastąpiła zmiana własności 
materiału. 

2.3. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały takie jak rozdzielnica główna, rozdzielnice w poszczególnych pomieszcze-
niach, szafki zasilająco – sterownicze SZS, SP, SG, SZP, skrzynki zaciskowe, oprawy oświe-
tleniowe, przewody, osprzęt instalacyjny naleŜy dostarczać na budowę wraz ze świadec-
twami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały naleŜy sprawdzić pod względem kom-
pletności i zgodności z danymi wytwórcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwają-
cych się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały naleŜy 
przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót. 

2.4. Składowanie materiałów na budowie 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, 
w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 
technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. NaleŜy 
zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. 

3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do 
robót budowlanych 

Sprzęt i narzędzia wykorzystywane do wykonania robót muszą być w pełni sprawne, 
na bieŜąco konserwowane i poddawane okresowym przeglądom – zgodnie z zaleceniami 
producenta. 

Ponadto muszą one spełniać wymogi bhp i bezpieczeństwa pracy. Zastosowany 
sprzęt powinien posiadać dopuszczenia do uŜytkowania. Niedopuszczalne jest uŜywanie 
sprzętu niespełniającego powyŜszych wymogów, jak równieŜ wykorzystywanie go nie-
zgodnie z przeznaczeniem. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Środki transportowe uŜywane na budowie do transportu materiałów muszą być 
sprawne i posiadać waŜne badania techniczne. 

Wszystkie środki transportowe powinny spełniać wymagania wynikające 
z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. 

Ponadto powinny one zapewniać dostarczenie na budowę materiałów w warunkach 
gwarantujących ich przewóz bez uszkodzeń, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa 
pracy. 
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5. Wymagania szczegółowe wykonania robót elektrycznych 

1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 

2. Trasa instalacji elektrycznych 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. 

3. Maksymalna przerwa w dostawie energii dla obiektu wynosi 2 dni przy zachowaniu 
zasilania z agregatu. Wszystkie prace przy remoncie zasilania oraz rozdzielnic naleŜy 
wykonać w sposób zapewniający bezprzerwową pracę SUW. Przed przystąpieniem do 
prac naleŜy sporządzić harmonogram prac w uzgodnieniu z Inwestorem oraz 
UŜytkownikiem.  

4. Wyłączenia na średnim napięciu naleŜy zgłosić u uzgodnić z Zakładem Energetycznym.  

5. Istniejące układy pomiarowe zlokalizowane w pomieszczeniu dyŜurnego naleŜy 
przenieść do budynku stacji transformatorowej. Na etapie wykonawstwa wystąpić o 
warunki przebudowy układów pomiarowych oraz uzgodnić w Zakładzie Energetycznym.  

6. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułoŜenia na nich instalacji 
elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoŜa w 
sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana 
instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

7. Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

• wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. 
muszą być chronione przed uszkodzeniami, 

• przejścia te naleŜy wykonywać w przepustach rurowych, 
• przejścia pomiędzy pomieszczeniami o róŜnych atmosferach powinny być wyko-

nywane w sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów, 
• obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione 

do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony 
przed uszkodzeniami mechanicznymi naleŜy stosować rury stalowe, rury z two-
rzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 

8. Pomieszczenia z przeznaczeniem na szafy sterownicze SZS1, SZS2, SZS3 powinny być 
wolne od wyziewów powodujących korozję aparatury (pomieszczenie sterowni, 
dmuchaw i hydroforni). W pomieszczeniach o wyziewach powodujących korozję naleŜy 
stosować odpowiedni osprzęt. 

9. Mufy i głowice powinny być dostosowane do typu kabla, jego napięcia znamionowego, 
przekroju i liczby Ŝył oraz do mocy zwarcia, występujących w miejscach ich 
zainstalowania. Mufy przelotowe kabli o powłoce metalowej o napięciu znamionowym 
wyŜszym niŜ 1 kV powinny mieć wkładki metalowe do łączenia z powłokami 
metalowymi łączonych kabli. Mufy i głowice kablowe powinny być zgodne z 
postanowieniami PN-74/E-06401. 

10. Łączenie kabli naleŜy wykonywać przy uŜyciu muf kablowych. 
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11. Mufy powinny być tak umieszczone, aby nie było utrudnione wykonywanie prac 
montaŜowych. 

12. Metalowe wkładki muf przelotowych powinny być przylutowane szczelnie do powłok 
metalowych kabli. 

13. Przebudowę linii naleŜy wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowy oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

14. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 

15. Trasa układania kabli powinna być zgodne z Projektem Zagospodarowania Terenu, 
a trasa zmian powinna być wytyczona przez Geodetę Uprawnionego. 

16. Prace w pobliŜu istniejącego uzbrojenia terenu bezwzględnie naleŜy wykonywać 
ręcznie. 

17. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na otrzymanej mapie 
urządzeń podziemnych,  które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których jest 
brak informacji w instytucjach branŜowych. Wysztykie ewentualne kolizjie i przebudowy 
naleŜy wykonać zgodnie z Polskimi Normami oraz analogicznie do rozwiązan 
przedstawionych w niejszym projekcie 

18. NaleŜy wykonać nową 5 polową rozdzielnicę średniego napięcia dwa pola liniowe z 
odgromnikami, pole pomiarowe, oraz dwa pola transformatorowe. 

19. NaleŜy wykonać nowe okablowanie pomiędzy rozdzielnią SN a istniejącymi 
transformatorami.  

20. Operacja uzgadniania faz wymaga właściwego przygotowania pod względem 
bezpieczeństwa pracy oraz nadzoru słuŜb kierujących ruchem. Przed podłączeniem 
napięcia naleŜy sprawdzić poprawność i pewność połączeń elementów stacjonarnych 
wskaźników napięcia, a zwłaszcza podłączenia przewodu uziemiającego gniazdo 
wskaźników 

21. Posadowienie stanowiska słupowego z oprawą oświetleniową wymagało będzie : 

• odtworzenia punktu lokalizacji słupa, 
• wykonanie wykopu, 
• wyrównanie dna wykopu poprzez ułoŜenie płyt betonowych, 
• ustawieniu fundamentu: montaŜ fundamentów naleŜy wykonać zgodnie z wy-

tycznymi montaŜu dla konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w dokumen-
tacji projektowej. Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu, na 
10 cm warstwie betonu B 10, spełniającego wymagania PN-88/B-06250 lub za-
gęszczonego Ŝwiru spełniającego wymagania BN-66/6774-01. Przed jego zasy-
paniem naleŜy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykoro-
zyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest pły-
ta mocująca. Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od po-
ziomu nie powinno przekroczyć 1:1500, z dopuszczalną tolerancją rzędnej po-
sadowienia  ± 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno być wykonane z 
dokładnością ± 10 cm. 



  

 

 

ST 08 - SPECYFIKACJE TECHNICZNE – Instalacje elektryczne i AKPiA 139

CCoonnnneeRR  
Projektowanie i Usługi Techniczne 

mgr inŜ. Grzegorz Furmański 

REMONT, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W śABNIE 

 

Inwestor: REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. 

UL. ZAZAMCZE 53, 33-200 DĄBROWA TARNOWSKA 
 

• ustawienie i przykręcenie słupa do fundamentu: słupy naleŜy ustawiać dźwigiem 
w uprzednio przygotowane i częściowo wykonane ustoje. Głębokość posado-
wienia słupa oraz typ fundamentu naleŜy wykonać według dokumentacji projek-
towej. Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moŜe być większa 
niŜ 0,001 wysokości słupa. Słup naleŜy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowa-
ła się od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niŜ nadjeŜ-
dŜające pojazdy oraz nie powinna być połoŜona niŜej niŜ 20 cm od powierzchni 
chodnika lub gruntu. 

• zasypanie, ubicie i formowanie ziemi w wykopie, 
• zamocowanie tabliczki bezpiecznikowej słupowej, 
• zamocowanie oprawy oświetleniowej na słupie: montaŜ opraw naleŜy wykony-

wać przy pomocy samochodu z balkonem.  KaŜdą oprawę przed zamontowa-
niem naleŜy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświece-
nia się lampy). Oprawy naleŜy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów 
zasilających do słupów. NaleŜy stosować przewody kabelkowe o izolacji wzmoc-
nionej z Ŝyłami miedzianymi o przekroju Ŝyły nie mniejszym niŜ 1,5mm2. Ilość 
przewodów zaleŜna jest od ilości opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej do kaŜdej 
oprawy naleŜy prowadzić po trzy przewody. Oprawy naleŜy mocować w sposób 
wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów zasi-
lających i ustawieniu ich w połoŜenie pracy. Oprawy powinny być  mocowane w 
sposób trwały, aby nie zmieniały swego połoŜenia pod wpływem warunków at-
mosferycznych i parcia wiatru dla I strefy wiatrowej. 

• wprowadzenie przewodów i ich podłączenie, 
• wprowadzenie kabli i ich podłączenie, 
• uzbrojenie lamp w źródła światła  

22. Na rurociągach technologicznych i zbiornikach naleŜy wykonać króćce do zabudowy 
aparatury pomiarowej tj. przetworniki ciśnienia, przepływomierze termiczny i 
elektromagnetyczne (wykonuje branŜa technologiczna) oraz naleŜy zabudować rury 
osłonowe do sond hydrostatycznych i pH w zbiornikach. 

23.  W nowym budynku naleŜy wykonać kanały kablowe oraz ułoŜyć rury ochronne pod 
posadzką pomiędzy kanałami pod ciągami komunikacyjnymi (4 rury fi 160). Górne 
krawędzie kanału wykończone kątownikiem 5x5cm. JeŜeli kanał przebiega wzdłuŜ 
ściany to naleŜy odsunąć go od ściany na ok. 10 cm. Kanał powinien być przykryty 
blachą ryflowaną. Przebicia na zewnątrz wykonać z rur osłonowych fi 160, przebicia 
uszczelnić. PowyŜsze prace wykonuje branŜa budowlana po uzgodnieniu z Wykonawcą 
branŜy elektrycznej.  

24. W branŜy budowlanej zgodnie z ustaleniami przewidziano remont budynku stacji 
transformatorowej i rozdzielni SN i NN tj. malowanie wewnątrz, wymiana podłóg, 
tynkowanie na zewnątrz i naprawa elewacji oraz naprawa dachu. W branŜy budowlanej 
naleŜy w istniejącym budynku przewidzieć remont pomieszczeń sterowni i rozdzielni 
głównej tj. malowanie, wymiana podłóg oraz wymiana przykrycia kanałów kablowych w 
pomieszczeniu dyspozytorni i rozdzielni NN. 

25. Szafki zestawów hydroforowych SZH1, SZH2, SZH3 dostarcza branŜa 
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technologiczna. Szafki te muszą być wyposaŜone w panele operatorskie z ekranami 
kolorowymi dotykowymi nie mniejszymi niŜ 7” oraz sterowniki PLC z komunikacją 
Ethernet TCP/IP, zgodne z zastosowanymi w szafach SZS1 i SZS3. Sterowniki PLC i 
panele powinny być tego samego producenta i takiego samego typu jak w szafach SZS1 
i SZS3 co naleŜy ustalić na etapie dostawy. Producent zestawów hydroforowych musi 
udostępnić program i rejestry w sterowniku PLC tak, aby pracę zestawów 
hydroforowych zobrazować i umoŜliwić sterowanie z oprogramowania SCADA. Falowniki 
pomp w zestawach hydroforowych będą zabudowane w szafkach SZH1, SZH2, SZH3. 
Wyklucza się z stosowanie falowników zintegrowanych z silnikami pomp. 

26. Zestawy hydroforowe wody surowej, płucznej i czystej będą miały regulowaną 
wydajność. Będą miały moŜliwość pracy w układzie utrzymania stałego ciśnienia w 
oparciu o pomiary ciśnienia zabudowane w zestawach oraz w układzie stałej wydajności 
(przepływu) w oparciu o sygnał z przepływomierzy. Zestawy hydroforowe powinny być 
wyposaŜone w przetworniki ciśnienia do pomiaru ciśnienia oraz sygnalizatory pracy na 
sucho.  Zestawy hydroforowe dostarczane są kompletna z szafami sterującymi, 
instalacją, podłączeniami, oprogramowaniem, uruchomieniem. Komplet dostarcza 
branŜa technologiczna. Oprogramowanie PLC i paneli operatorskich uzgodnić z branŜą 
technologiczną. 

27. Przepustnice z napędem elektrycznym napięcie zasilania i sterowania 230VAC. 
Działanie zamknij/otwórz z sygnalizacją połoŜenia w oparciu o styki bezpotencjałowe 
(wyłączniki krańcowe) stopień ochrony IP65 wyposaŜone równieŜ w grzałkę 
antykondensacyjną i ręczne przesterowanie. Siłowniki dobiera dostawca armatury 
przepustnicy. Przepustnice dostarcza branŜa technologiczna. 

28. Przepustnice regulacyjne z napędami elektrycznymi. Sygnał sterujący 4..20mA i 
sygnał stopnia otwarcia 4..20mA. Przepustnice dostarcza branŜa technologiczna. 

29. Sprzęt i osprzęt instalacyjny naleŜy mocować do podłoŜa w sposób trwały 
zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu 
mogą słuŜyć konstrukcje wsporcze, konsolki osadzone na podłoŜu, przyspawane do 
stalowych elementów konstrukcji budowlanych, przykręcone do podłoŜa za pomocą 
kołków, śrub rozporowych, kołków wstrzeliwanych a w przypadku osprzętu wtynkowego 
mocować naleŜy w wcześniej obsadzonych puszkach instalacyjnych. Uchwyty (haki) dla 
opraw zwieszakowych montowane w stropach naleŜy mocować przez wkręcanie w 
metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Zawieszenie opraw zawieszakowych 
powinno umoŜliwiać ruch wahadłowy oprawy. Przewody opraw oświetleniowych naleŜy 
łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych. 

30. Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników naleŜy wykonywać w miejscach 
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Podejścia do przewodów 
ułoŜonych w podłodze naleŜy wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych pod 
powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. Rury i 
kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone 
ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiorników 
zasilanych od góry naleŜy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej oprawy 
oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub 
korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe naleŜy wykonywać jako sztywne, lub 
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elastyczne w zaleŜności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej 
instalacji. Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach 
podejścia naleŜy wykonywać przewodami ułoŜonymi na tych ścianach, stropach lub 
konstrukcjach budowlanych, a takŜe na innego rodzaju podłoŜach np. kształtowniki, 
korytka itp. 

31. Rury naleŜy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach 
osadzonych w podłoŜu, a dla instalacji wtynkowych wcześniej przygotowanych bruzdach 
lub rowach kablowych. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych 
krawędzi. ZaleŜnie od przyjętej technologii montaŜu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze 
sobą oraz sprzętem i osprzętem naleŜy wykonywać przez: 

• wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, - 
wkręcanie nagwintowanych końców rur, 

• wkręcanie nagrzanych końców rur. 
Łuki na rurach naleŜy wykonywać tak, aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 
wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie prze-
wodów. Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0,1 % aby umoŜli-
wić odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania 
rur z wciągniętymi w nie przewodami. 

32. Przed przystąpieniem do wciągania przewodów naleŜy sprawdzić prawidłowość 
wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz 
przelotowość. Wciąganie przewodów naleŜy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu 
montaŜowego. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną 
uŜyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać przez skręcanie na listwach lub takich 
technologii eliminującej starzenie się połączenia. 

33. W zaleŜności od rodzaju pomieszczeń instalację naleŜy wykonać: 

• w wykonaniu zwykłym, 
• w wykonaniu szczelnym. 

34. Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie: 

• ułoŜenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. 
W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie 
wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich 
zatynkowanie. 

• przed wykonaniem instalacji jako szczelnej naleŜy przewody i kable uszczelniać 
w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików, 

• średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowa-
na do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się 
dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień. 

35. Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie: 

• zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoŜa, 
• ułoŜenie korytek na konstrukcjach wsporczych, ułoŜenie przewodów w korytku 

wraz z załoŜeniem pokryw. 
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36. Wykonanie instalacji w korytkach wymagać będzie: 

• zamontowania korytek na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych 
przykręcanych do podłoŜa, ułoŜenie przewodów w listwie, zamocowanie pokry-
wy z załoŜeniem pokrywy. 

37.  Wykonanie instalacji w ziemi wymagać będzie: 

• wykopania rowów o głębokości 0,9m; szerokość wg ilości układanych kabli, 
• nasypania warstwy piasku na dnie rowu, 
• ułoŜenia kabli wraz z ich oznaczeniem poprzez odpowiednie oznaczniki, 
• zasypania kabli 10cm warstwą piasku, 
• ułoŜeniem taśmy ostrzegawczej 
• zasypania kabli warstwą ziemi 

38. Łączenie przewodów. 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów naleŜy dokonywać w 
sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skrę-
canych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na 
zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w pro-
jekcie, sposób podłączenia naleŜy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przed-
stawicielem InŜyniera. 

Przewody muszą być ułoŜone swobodnie i nie mogą być naraŜone na naciągi i dodat-
kowe napręŜenia. Do danego zacisku naleŜy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, 
przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą 
oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się 
podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umoŜliwiający przepływ 
prądu. Długość odizolowanej Ŝyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłącze-
nie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moŜe powodować uszkodzeń mecha-
nicznych. W przypadku stosowania Ŝył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien 
uszkadzać warstwy cyny. 

Końce przewodów miedzianych z Ŝyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpie-
czone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek za-
miast cynowania).  

39. Przyłączenie odbiorników 

Miejsca połączeń Ŝył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem 
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, koro-
zją itp. Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleŜności od 
konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne naleŜy wy-
konywać rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewo-
dami kabelkowymi i kablami. 
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Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki naraŜone są na drgania o duŜej ampli-
tudzie lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te naleŜy wy-
konać: 

• przewodami izolowanymi wieloŜyłowymi giętkimi lub oponowymi, 
• przewodami izolowanymi jednoŜyłowymi w rurach elastycznych, 
• przewodami izolowanymi wieloŜyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach ela-

stycznych.  
40. MontaŜ rozdzielnic, szafy zasilająco – sterowniczych, skrzynek zaciskowych, 

aparatury pomiarowej AKPiA. 

Przed przystąpieniem do montaŜu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wspor-
czych dostarczanych oddzielnie naleŜy konstrukcje te mocować do podłoŜa w sposób 
podany w dokumentacji. 

Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montaŜu wraz z przykręconą do nich 
konstrukcją wsporczą naleŜy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem. 

Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej naleŜy przykręcać do kotew lub kon-
strukcji wsporczych zamocowanych w podłoŜu. 

Po zamontowaniu urządzenia naleŜy: 

• zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 
opakowaniach, 

• dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycz-
nych i mechanicznych, 

• załoŜyć osłony zdjęte w czasie montaŜu, 
• podłączyć obwody zewnętrzne, 
• podłączyć przewody ochronne. 

41.  MontaŜ połączeń wyrównawczych 

Dla instalacji połączeń wyrównawczych wykorzystać istniejący uziom. Główną szynę za 
pomocą śrub przymocować w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej. Wykonać połączenia 
poprze ułoŜeni przewodu w tynku następujące elementy: 

• punkt rozdziału przwodu PEN na PE i N w złączu kablowym, 
• metalowe rurociągi wchodzące do budynku, 
• metalowe elementy konstrukcyjne, 
• elementy metalowe w sanitariatach. 

42. Próby montaŜowe 

Zakres nadzoru prób i pomiarów nad robotami elektrycznymi i teletechnicznymi powi-
nien być wykonywany zgodnie ze szczegółami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz z 
ogólnymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Zakres 
podstawowych prób obejmuje: 

• pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
• pomiar rezystancji izolacji odbiorników, 
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• pomiary impedancji pętli zwarciowych, 
• pomiary rezystancji uziemień. 

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych  

6.1. Próby wykonywane przez producentów 

Wszystkie urządzenia, osprzęt, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawcę 
w ramach niniejszego kontraktu powinny być poddane próbom określonym w odnośnych 
normach. Wykonanie prób musi być potwierdzone atestem wydanym na piśmie przez pro-
ducenta.  

6.2. Próby wykonywane w czasie budowy 

Próby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmować pomiar rezystancji 
izolacji, biegunowości i ciągłości połączeń. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszyst-
kie niezbędne przyrządy pomiarowe do wykonywania prób. W miarę postępu robót wyko-
nawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prób i pomiarów dla 
kolejnych fragmentów instalacji. Wykonanie odnośnych prób powinno być niezwłocznie 
odnotowane w dzienniku budowy. 

6.3. Oględziny po zakończeniu robót 

Po zakończeniu robót, ich kolejnych etapów oraz przed podaniem napięcia wyko-
nawca zobowiązany jest dokonać oględzin instalacji w celu stwierdzenia kompletności i 
zgodności instalacji z projektem, właściwego doboru i montaŜu urządzeń oraz braku wi-
docznych uszkodzeń, szczególnie takich, które mogłyby spowodować pogorszenie bezpie-
czeństwa obsługi. Wykonanie powyŜszych czynności powinno zostać odnotowane w dzien-
niku budowy. 

6.4. Próby montaŜowe po zakończeniu robót 

Po zakończeniu robót wykonawca jest zobowiązany wykonać badania: 
• ciągłości połączeń obwodów, 
• rezystancji uziomu, 
• rezystancji izolacji, 
• ochrony przez zastosowanie przegród i obudów wykonanych podczas montaŜu, 
• biegunowości i następstwa faz podłączenia silników, 
• skuteczności działania środków ochrony przeciwporaŜeniowej, 

Metody pomiarowe powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. 

6.5. Oddanie instalacji do uŜytku 

Po uzyskaniu satysfakcjonujących wyników prób pomontaŜowych wykonawca powi-
nien dokonać uruchomienia instalacji i zademonstrować jej prawidłowe działanie zgodnie z 
rysunkami i specyfikacją. 
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7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiar robót będzie kaŜdorazowo wykonany w obecności Inspektora Nadzoru 
i powinien być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie 
wykonywania, jak i po zakończeniu wykonywania elementu robót stanowiącego odrębną 
całość obiektu. 

Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w 
kosztorysowaniu. 

8. Odbiór robót budowlanych 

Po zakończeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi: 
• plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunków roboczych, 
• pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz 

z zespołem projektowym, 
• Dziennik Budowy i ksiąŜkę obmiarów, 
• protokóły odbiorów częściowych na roboty zanikające, 
• gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty związane z zastosowa-

nymi urządzeniami i materiałami, 
• protokóły prób i pomiarów pomontaŜowych. 

Wymagania wyŜej określone naleŜy traktować jako minimalne. Mogą one ulec 
zmianom i rozszerzeniom w ramach ogólnych i szczegółowych warunków kontraktowych. 

W skład komisji wchodzi kierownik robót oraz przedstawiciel generalnego wyko-
nawcy, inwestora i uŜytkownika oraz przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego jeŜeli 
wymagają tego przepisy. 

Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić zgodność wykonania z projektem tech-
nicznym oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian 
i odstępstw od dokumentacji technicznej. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do uŜytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uŜytkowania. Po usunięciu 
przyczyn takiego stwierdzenia naleŜy przeprowadzić ponowny odbiór. 

9. Rozliczenie robót 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontaŜo-
wych. 

10. Dokumenty odniesienia 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie wa-

runków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z 
późniejszymi zmianami). 
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• Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (z późniejszymi zmiana-
mi). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.01.2011 r. w sprawie próbek 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie syste-
mów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowla-
nych oznaczeniem CE (z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposo-
bów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 
r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgadniania dokumentacji projektowej (z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w spra-
wie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (z późniejszymi zmia-
nami). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (z później-
szymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (z później-
szymi zmianami).  

• Rozporządzenie Ministrów: Pracy Opieki Społecznej oraz Zdrowia z 20.03.1954 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze Ŝurawi (z później-
szymi zmianami).  

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (z późniejszymi zmianami). 
• Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej (z późniejszymi 

zmianami). 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 

r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowla-
nych i terenów (z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.06.2007 
r. w sprawie wykazu wyrobów słuŜących zapewnieniu bezpieczeństwa publicz-
nego lub ochronie zdrowia i Ŝycia oraz mienia, a takŜe zasad wydawania do-
puszczenia tych wyrobów do uŜytkowania (z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (z późniejszymi zmianami). 
• Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (z późniejszymi zmianami). 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegóło-

wych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (z późniejszy-
mi zmianami). 

• Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (z późniejszymi zmianami). 
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• PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 
układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 

• PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 
układania na stałe. Przewody jednoŜyłowe o izolacji polwinitowej. 

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

• N SEP-E 004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 
i budowa.  

• PN-76/E-90251. Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce me-
talowej – Kable o powłoce ołowianej na napięcie znamionowe nie przekraczają-
ce 23/40 kV. 

• PN-76/E-90250. Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce me-
talowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 23/40 kV – Ogólne wyma-
gania i badania. 

• PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: 
Miejsca pracy we wnętrzach. 

• PN-EN 12464-2:2008. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 2: 
Miejsca pracy na zewnątrz (z późniejszymi zmianami). 

• PN-EN 62305-1:2008. Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne. 
• PN-EN 62305-2:2008. Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem. 
• PN-EN 62305-3:2008. Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne 

obiektów i zagroŜenie Ŝycia. 
• PN-EN 62305-4:2008. Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i 

elektroniczne w obiektach. 
• PN-91/E-05010 – Ochrona przeciwporaŜeniowa. 
• PN-HD 60364-4-41 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa. 
• PN-HD 60364-4-42 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania ciepl-
nego. 

• PN-HD 60364-4-43 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetęŜeniowym. 

• PN-IEC 60364-4-47 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed poraŜeniem prą-
dem elektrycznym. 

• PN-IEC 60364-4-443:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

• PN-HD 60364-5-51 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

• PN-HD 60364-5-52 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 



  

 

 

ST 08 - SPECYFIKACJE TECHNICZNE – Instalacje elektryczne i AKPiA 148

CCoonnnneeRR  
Projektowanie i Usługi Techniczne 

mgr inŜ. Grzegorz Furmański 

REMONT, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W śABNIE 

 

Inwestor: REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. 

UL. ZAZAMCZE 53, 33-200 DĄBROWA TARNOWSKA 
 

montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
• PN-IEC 60364-5-53:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
• PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 
• PN-EN 1838:2002 (U) – Oświetlenie awaryjne. 
• PN-EN 12665:2003 (U) – Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryte-

ria określania wymagań dotyczących oświetlenia. 
• PN-IEC 60364-7-704:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na tere-
nie budowy i rozbiórki. 

• PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania struktu-
ralnego – Część 1: Wymagania ogólne 

• PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania 
– Część 1- Specyfikacja i zapewnienie jakości; 

• PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania 
– Część 2 Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków; 

• PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 3 
– Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków; 

• PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - 
Badanie zainstalowanego okablowania; 

• PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i 
obsługa okablowania w zabudowaniach uŜytkowych - Część 3: Testowanie oka-
blowania światłowodowego 

Uwaga:  

• Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych powinny być wykonywane 
zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w dniu ich realizacji. 

• Podane w dokumentacji projektowej nazwy lub typy materiałów i produktów mają 
na celu wskazanie parametrów jakościowych. Dopuszcza się zastosowanie materia-
łów równowaŜnych (podobnych) lub o wyŜszych parametrach. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wy-

konania i odbioru robot konstrukcyjnych związanych z „Przebudową i rozbudową stacji 
uzdatniania wody w Żabnie. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zwią-

zanych z przebudową i rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w Żabnie  
 budowa zbiornika żelbetowego z elementów prefabrykowanych – reaktor wstęp-

nego oczyszczania 
 montaż prefabrykowanych zbiorników Dn5,0m (3 kpl.) 
 montaż prefabrykowanego zbiornika na komorę pomiarową, 
 budowa zbiornika retencyjnego wody 450m3 
 montaż prefabrykowanego zbiornika na komorę ulgi 
 budowa budynku technicznego wraz z przewiązką do istniejącego budynku so-

cjalnego 

1.4. Określenie podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi nor-

mami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”, pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 01 „Wy-

magania ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi. 

2.  MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w ST 01, „Wymagania ogólne", pkt 2.  
Wykonawca zobowiązany jest: 
 dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST, 
 powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed 

rozpoczęciem dostawy uzyskać jego akceptacje. 
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2.1. Składniki mieszanki betonowej 

2.1.1. Cement 

2.1.1.1. Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez do-
datków mineralnych wg normy PN-88/B-3000 o następujących markach: 

 marki „25” - do betonu klasy B7,5 - B20 
 marki „35” - do betonu klasy wyższej niż B20 

2.1.1.2. Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-88/B-3000 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra 
Budownictwa wymaga się, aby cementy charakteryzowały się następującym składem: 

 zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3Si) 50-60% 
 zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3Al) <7% 
 zawartość alkaliów do 0,6% 
 zwartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
 zawartość C4Al+2C3Al (zalecane) <20% 

2.1.1.3. Opakowanie 

Cement otrzymany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK 
najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosić 
50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający nastę-
pujące dane: 

 oznaczenie 
 nazwa wytwórni i miejscowości 
 masa worka z cementem 
 data wysyłki 
 termin trwałości cementu 
Dla cementu luzem należy stosować cemento-wagony i cemento-samochody wypo-

sażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wy-
ładowania cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysy-
pów. 

2.1.1.4. Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą 
kontroli jakości zgodnie z PN-86/B-04320. 

2.1.1.5. Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inży-
niera Projektu. 

2.1.1.6. Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-
80/B-04300 a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000. Zakres badań cementu pocho-
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dzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni można wykonać 
tylko badania podstawowe. Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki be-
tonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

 oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300 
 oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-04300 
 sprawdzenie   zawartości   grudek   (zbryleń)   nie   dających   się   rozgnieść 

w palcach i nie rozpadających się w wodzie. 
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może 

być użyty do betonu. 

2.1.1.7. Magazynowanie i okres składowania 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
 dla cementu pakowanego (workowanego): 
 składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpie-

czone z boków przed opadami), 
 magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścia-

nach) 
 dla cementu luzem: 
 magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonów przystosowane 

do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone 
w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się 
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania pomiarów poziomu cementu, wła-
zy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone i 
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające ce-
ment przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowy-
wania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
 po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowy-

wania w składach zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być prze-

chowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.1.2. Kruszywo 

Rodzaj kruszywa i uziarnienie 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom nor-
my PN-86/B-06712, z tym, że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
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 3/4  odległości  w  świetle  między  prętami  zbrojenia  leżącymi  w  jednej płasz-
czyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 

 Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej 
obejmuje oznaczenia: 

 składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 
 kształtu ziaren wg PN-78/B-06714/16 
 zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13 
zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 W celu umożliwienia ko-

rekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności 
kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości zawartości frakcji 0-2mm, 

2.1.3. Materiał do wykonania podbetonu 
Beton kl. B 7,5 i B 10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzyma-

łości betonu na ściskanie. 

Orientacyjny skład podbetonu: 

 pospółka kruszona 0/40, 
 cement hutniczy 25, ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotno opty-

malna 8% 
 Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%,  
 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 

2.1.4. Dodatki i domieszki do betonów 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działa-

niu napowietrzających, uplastyczniającym, przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek o działaniu kompleksowym tzw. napowietrzających. 

Domieszki do betonów muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez lTB. 
Domieszki do betonów muszą posiadać atest Producenta. 

Wybór konkretnego materiału domieszki dokonany będzie przez Inżyniera spośród 
przedstawionych przez Wykonawcę materiałów spełniających wymagania podane w do-
kumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Przed zastosowaniem betonu z dodatkami w konstrukcji obiektu należy sprawdzić 
ich skuteczność dla racjonalnego ustalenia recepty mieszanki betonowej. Przed zastoso-
waniem należy sprawdzić oddziaływanie domieszek uplastyczniających na cement stoso-
wany na budowie. 

Beton z domieszką uplastyczniającą musi być zbadany na: 
 mrozoodporność, 
 wytrzymałość, 
 nasiąkliwość, 
 wodoprzepuszczalność. 
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2.2. Stal zbrojeniowa 

2.2.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej 
Stal wg PN-89/H-84023-06. Główne pręty w konstrukcjach żelbetowych ze stali: 
 18G2 dla fundamentów skrzyniowych, wieńców stropowych, 
 34GS dla ścian nośnych i słupów, stropów i schodów, stropodachu i szybu win-

dowego, 
 Pręty rozdzielcze i strzemiona ze stali StOS. 

2.2.2. Własności mechaniczne i technologiczne stali 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w PN-89/H-84023. Najważniejsze wymagania podano w tabeli po-
niżej. 
 

Gatunek stali Średnica 
pręta 

Granica  
plastyczna 

Wytrzymałość 
na rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie -
średnica 

 mm MPa MPa % d-róbki 

StOS-b 5,5-40 220 310-550 22 d=2a(180°) 

St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d=2a(180°) 

18G2-b6-32355 
34G5-b 

6-32 410 min. 590 16 d=3a(90°) 

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać 
pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 

2.2.3. Wady powierzchniowe 
 powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań, 
 na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem, 
 wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 

niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są do-
puszczalne: 
 jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów 

gładkich 
 jeśli nie przekraczają 0,5mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy 

nominalnej do 25mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

2.2.4. Odbiór stali na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powi-

nien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
 znak wytwórcy, 
 średnicę nominalną, 
 gatunek stali, 
 numer wyrobu lub partii, 
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 znak obróbki cieplnej, 
 cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalo-

wych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu, 
 znak wytwórcy, 
 średnicę nominalną, 
 gatunek stali. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być nastę-

pujący: 
 na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, 

farb lub innych zanieczyszczeń, 
 odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny mie-

ścić się w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych. 
 pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii 

prostej większego niż 5mm na 1 m długości pręta. 

2.2.5. Magazynowanie stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 

stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

2.2.6. Badanie stali na budowie: 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
 nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
 nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oglę-

dzin zewnętrznych, 
 stal pęka przy gięciu. 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 

2.3. Stal konstrukcyjna 
Zestawienie stali konstrukcyjnej wg projektu wykonawczego 

 

2.3.1. Łączniki montażowe 
 Śruby łączące klasy 10.9 wg DIN 6914 
 Nakrętki  klasy 10 wg DIN 6915 
 Podkładki  klasy 25 wg DIN 6916 
 Elektrody (na połączenia spawane)     EA – 146 wg PN-91/M-69430 

2.3.2. Farby 
 Kolory wg projektu architektonicznego 

2.4. Wyroby ceramiczne - cegły 
Cegła budowlana pełna klasy 15 (PN-75/B-12001) 
Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej 
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 wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
 masa 4,0-4,5 kg 
Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęk-

nięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może prze-
kraczać 10% ilości cegieł badanych. Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. Wy-
trzymałość na ściskanie 15,0 MPa. 

Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10,0 MPa. Odporność na uderze-
nie powinna być taka, aby cegła, upuszczona z wysokości 1,5m na inne cegły, nie rozpadła 
się na kawałki. Może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie-
spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 

 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
 3 na 25 sprawdzanych cegieł 
 5 na 40 sprawdzanych cegieł  
Zastosowanie: 
 w klatkach schodowych  
 garażu 
 obudowa pionów węzłów instalacyjnych 

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne (PN-65/13-14503) 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicz-

nie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zaprawy murarskich należy stosować 
piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodat-
kiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że tem-
peratura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub ga-
szone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 
tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 
obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wyma-
ganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

  

2.6. Ślusarka 
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami 

malarskimi 

2.7. Izolacja przeciwwilgociowa: 
Dwuskładnikowa uszczelniająca masa bitumiczna o wysokiej elastyczności z dodat-

kiem tworzywa sztucznego, nie zawierająca rozpuszczalnika: 
 gęstość ok. 0.7 kg/dm³ 
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 zużycie w zależności od obciążenia ok. 4-6 l/m² 

2.8. Izolacja wodoszczelna: 
 elastomerowa papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej: 
 grubość 5,2 mm 
 gramatura osnowy poliestrowej 250 g/m² 
 wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne 1000 N/5 cm 
 wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne      700 N/5 cm 

 asfaltowa papa termozgrzewalna na osnowie z tkaniny szklanej: 
 grubość ok. 4,7 mm 
 gramatura osnowy poliestrowej 250 g/m² 
 wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne 1000 N/5 cm 
 wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne      1000 N/5 cm 

 

 geowłóknina 
 membrana EPDM 
 folia PE 140 g/m² 

2.9. Izolacja termiczna: 

2.9.1. Paroizolacje: 
 folia PCV grubość 2 mm 

2.9.2. Styropian 
Styropian odmiany G-T samogasnący. Do ocieplenia stropodachów o gęstości min. 

25 kg/m3. 

2.9.2.1. Wymagania 

Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie 
spienionych. Dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń 

 dla płyt o grubości poniżej 30 mm - o głębokości do 4 mm 
 dla płyt o grubości powyżej 3 mm - o głębokości do 5 mm  
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzch-

nia największej dopuszczalnej wady 10 cm2. Dopuszczalne odchyłki wy-
miarów: 

 długość 3000, 2000, 1500, 1000, 500mm – dopuszczalne odchyłki +-0,5 mm 
 szerokość -1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyłki +-1,5mm 
 grubość - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki +-0,5 

2.9.2.2. Przechowywanie 

Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źró-
deł ognia. 
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2.9.2.3. Transport 

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem 
przepisów BHP i ruchu drogowego. 

2.9.3. Wełna mineralna 

2.9.3.1. Rodzaje materiału 

Wełna w formie płyt, filców i mat. 

2.9.3.2. Wymagania 

 wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 
 płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość, 
Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą po-

winny spełniać następujące wymagania: 
 ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 
 wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 

2kPa, 
 nasiąkliwość po 24 godzinach zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej 

masy. 
Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przez przy-

klejenie lepikiem asfaltowym na gorąco. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w Specyfikacji Technicz-

nej ST 01 „Wymagania ogólne” pkt 3.  
Sprzęt do wykonania robót 

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

 żurawie budowlane samochodowe 40T, 
 koparki o pojemności 0,25 - 0,60 m3, 
 spycharki kołowych lub gąsienicowych, 
 sprzęt do zagęszczania gruntu, 
 samochody skrzyniowe samochody samowyładowcze, 
 pompy do betonu, betoniarki. 
 agregaty tynkarskie, 
 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych 
 inny sprzęt specjalistyczny 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określonego w Specyfikacji 

Technicznej ST 01 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które po-
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zwolą. uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowie 
powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz 
liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robot zgodnie z zasadami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inżyniera, oraz w terminie 
przewidzianym w kontrakcie. 

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczo-
ne przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Zasady prowadzenia robót – rozbiórki 
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową w taki 

sposób, aby nie uszkodzić elementów nie przewidywanych do rozbiórki. 

5.2. Zasady prowadzenia robót - Roboty betonowe 

5.2.1. Dozowanie składników: 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącz-

nie wagowo z dokładnością: 
 2% - przy dozowaniu cementu i wody 
 3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Przy dozowaniu składników 
powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa 

5.2.2. Mieszanie składników 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszo-

nym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nale-
ży ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

5.2.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy 
czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystanso-
wych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać 
z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wyso-
kość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 
3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

 w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układa bezpo-
średnio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
warstwami o grubości do 40cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
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 przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z po-
jemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12cm zbrojonych 
górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 

5.2.4. Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
 wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, 

z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buła-
wą wibratora. 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębo-
kość 5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w 
czasie 20-30 sekund, po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym 

 kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie 
R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 
0,35-0,7m. 

 belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kie-
runku głębokości i od 1,0 do 1,5m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibra-
torów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. Mo-
cowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

5.2.5. Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projek-
tantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być pro-
stopadła do kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

 usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz 
warstwy pozostałego szkliwa cementowego 

 obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cemento-
wej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzu-
cenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykony-
wać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie wzno-
wienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać do-
tykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 



  

 

 

ST 09 - SPECYFIKACJE TECHNICZNE - Konstrukcje 162

CCoonnnneeRR  
Projektowanie i Usługi Techniczne 

mgr inż. Grzegorz Furmański 

REMONT, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W ŻABNIE 

Inwestor: REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

UL. ZAZAMCZE 53, 33-200 DĄBROWA TARNOWSKA

5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy koniecz-

ne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidło-
we wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.2.7. Pobranie próbek i badanie 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości beton i stosowanych materia-
łów. Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym należy opracować 
plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie 
kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi 
specyfikacji technicznej oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych. Badania powinny obejmować: 

 badanie składników betonu 
 badanie mieszanki betonowej 
 badanie betonu 

5.2.8. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu 
betonu 

5.2.8.1. Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 
15MPa przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się beto-
nowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia 
mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformo-
wanego elementu przed utratą ciepła 

5.2.8.2. Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości 
osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

5.2.8.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku 
temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania 
pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji 

5.2.9. Pielęgnacja betonu 

5.2.9.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chronią-
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cymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż 
+5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielę-
gnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co 
najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne 
tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, 
a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej po-
wierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-
75/C-04630 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami 

5.2.9.2. Okres pielęgnacji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 
dni. Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od za-
betonowania. Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wy-
trzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-
06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.2.10. Wykończenie powierzchni betonu 

5.2.10.1. Równość powierzchni i tolerancji 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień mię-

dzy ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię 
 pęknięcia są niedopuszczalne 
 rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje za-

chowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm 
 pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia 

betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie 
większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany 

 równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powin-
na odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia 
nie powinny być większe niż 2mm 

5.2.10.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to 
po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

 wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i 
czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków 

 raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem a następnie 
wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i 
porów. 

Wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
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5.2.11. Wykonanie mieszanki betonowej 
Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej 

szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. 
Urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, określonych przez: 

 kształty i wymiary elementu konstrukcji oraz ilość zbrojenia, 
 zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu, 
sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej. Konsystencja powinna być 

nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250. Nie może ona być osiągnięta 
przez większe zużycie wody niż to jest przewidziane w składzie mieszanki. Zaleca się 
sprawdzanie doświadczalne urabialności mieszanki betonowej przez próbę formowania w 
warunkach zbliżonych do rzeczywistych. 

Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie może przekraczać: 2 
% w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających i od 4,5 do 6,5% w przypad-
ku stosowania domieszek napowietrzających. 

Recepta mieszanki betonowej może być ustalona dowolną metodą doświadczalną, 
lub obliczeniowo-doświadczalną zapewniającą uzyskanie betonu o wymaganych właściwo-
ściach. Do celów produkcyjnych należy sporządzić receptę robocza, uwzględniającą zawil-
gocenie kruszywa, pojemność urządzenia mieszającego i sposób dozowania. Zmiana re-
cepty roboczej musi być wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z poniższych przypad-
ków: 

 zmiana rodzaju składników, 
 zmiana uziarnienia kruszywa, 
 zmiana zawilgocenia wywołująca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej 

zmiany w całkowitej ilości wody zarobowej w 1m3 mieszanki betonowej przekra-
czającej ±5dm3. Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywać się wyłącznie 
w betoniarkach przeciwbieżnych lub betonowniach. Składniki mieszanki wg re-
cepty roboczej muszą być dozowane wagowo z dokładnością: ±2% dla cementu, 
wody, dodatków, ±3% dla kruszywa. 

Objętość składników jednego zarobu betoniarki nie powinna być mniejsza niż 90 % 
i nie może być większa niż 100 %jej pojemności roboczej. Czas mieszania zarobu musi być 
ustalony doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 

Konsystencja mieszanki betonowej nie może różnić się od konsystencji założonej 
(wg recepty roboczej) więcej niż ± 20 % wskaźnika Ve-Be. Przy temperaturze 0° C wyko-
nywanie mieszanki betonowej należy przerwać, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, w 
uzgodnieniu z Inżynierem. 

5.2.12. Wykonanie zbrojenia 
Wykonywanie zbrojenia 

Zbrojenie powinno być wykonane wg dokumentacji projektowej i zgodnie z posta-
nowieniem PN-B-06251. Zbrojenie powinno być wykonane w zbrojarni stałej lub poligono-
wej. 

Sposób wykonania szkieletu musi zapewnić niezmienność geometryczną szkieletu w 
czasie transportu na miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca się łączenie węzłów na 
przecięciu prętów drutem wiązałkowym wyżarzonym o średnicy nie mniejszej niż 0,6 mm 
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(wiązanie na podwójny krzyż) albo stosować spawanie. Zbrojenie musi zachować dokładne 
położenie w czasie betonowania. 

Należy stosować podkładki dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych al-
bo z materiałów z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podkładek z 
prętów stalowych. Szkielet zbrojenia powinien być sprawdzony i zatwierdzony przez Inży-
niera. 
Czystość powierzchni zbrojenia 

 pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z 
zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota,  

 pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy 
opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń, 

 czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian 
we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

Przygotowanie zbrojenia 
 pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wypro-

stowane, 
 haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z rów-

noczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264, 
 łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-03264, 
 skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjal-

nymi zaciskami 
Montaż zbrojenia 

 zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 
 nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transporto-

wych, urządzeń wytwórczych i montażowych, 
 montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio 

w deskowaniu, 
 montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed usta-

wieniem szalowania bocznego, 
 zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia 

prętów oznaczonego w projekcie, 
 dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie pod-

pierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej 
grubości otulenia. 

5.2.13. Wykonanie deskowań 
Przy wykonaniu deskowań należy stosować zalecenia PN-B-06251 dla deskowań 

drewnianych i ew. BN-73/9081-02 dla deskowań stalowych. Deskowanie powinno być wy-
konane zgodnie z dokumentacji projektową i powinno zapewnić sztywność i niezmienność 
układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w spo-
sób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem mieszanka. beto-
nową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczyć wyciek zaprawy i możliwość 
zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpre-
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gnowane przed wypełnieniem ich mieszanka, betonową powinny być obficie zlewane wo-
dą. 

5.2.14. Wykonanie betonowych elementów prefabrykowanych 
W przypadku wykonywania prefabrykatów elementów na terenie budowy, kształt i 

ich wymiary powinny być zgodne z dokumentacją projektowa 

5.3. Zasady prowadzenia robót - Konstrukcje stalowe 

5.3.1. Cięcie 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacie-

ków i rozprysków metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

5.3.2. Prostowanie i gięcie 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące 

granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. 
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i 

pęknięcia. 

5.3.3. Składanie zespołów 
Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją, co naj-

mniej w miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy 
powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połą-
czeń. 

5.3.4. Połączenia spawane 

5.3.4.1. Przygotowanie spoin 

Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15mm powinny być 
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i 
rzadzizn widocznych gołym okiem. Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary 
rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. 
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 
1,5mm. 

5.3.4.2. Wykonanie spoin 

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o: 
 20 %, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą 
 5 % - dla spoin czołowych 
 10% - dla pozostałych 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani, jeśli te mieszczą się w 

granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy 
lica. 

5.3.4.3. Wymagania dodatkowe: 

 obróbka spoin 
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 przetopienie grani 
 Wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier Projektu wpisem do 

dziennika budowy 

5.3.4.4. Zalecenia technologiczne: 

 spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny kon-
strukcyjne.  

 wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast 
pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez 
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie 

5.3.4.5. Badania spoin 

Należy przeprowadzić wyrywkowe badanie spoin konstrukcyjnych metodą magne-
tyczną lub ultradźwiękową. Ilość spoin do badania wyznaczy Inżynier Projektu. W miej-
scach, gdzie występują wady wykryte metodą ultradźwiękową należy wykonać zdjęcie 
rentgenowskie 

5.3.5. Połączenia śrubowe 
Długość śruby powinna być taka, aby można było stosować możliwie najmniejszą 

liczbę podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głę-
biej jak na dwa zwoje. Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę 
dokładnie przylegać do łączonych powierzchni. 

Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed mon-
tażem pokryć warstwą smaru. 

Śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 
kontrolnym. 

5.3.6. Poręcze stalowe 
Poręcze należy wykonać z rur stalowych, płaskowników i łańcuchów. Zabezpiecze-

nie antykorozyjne poręczy należy wykonać przez dwukrotne malowanie farbą do grunto-
wania i dwukrotne malowanie farbą nawierzchniową. 

5.3.7. Zabezpieczenie antykorozyjne 
Oczyścić przygotowane do malowania powierzchnie elementów do II stopnia czy-

stości wg PN-70/H-97050. 
Nałożyć podkład: dwa razy farba chlorokauczukowa do gruntowania, przeciwrdzew-

na o symbolu 1317-221-0351, 
Pokryć trzykrotnie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania o symbolu 1317-

261-01. 

5.3.8. Montaż konstrukcji 
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środ-

ków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności układu geo-
metrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregu-
lowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 
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 sprawdzić kompletność i stan śrub kotwiących oraz reperów wytyczających osie i 
linie odniesienia rzędnych obiektu 

 porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi i ewentualne odchyłki 
skorygować Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia ele-
mentów powstałe podczas transportu i składowania. Dopuszczalne odchyłki 
ustawienia geometrycznego konstrukcji: 

 
L. p. Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 
1. odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej 5 mm 
2. odchylenie osi słupa od pionu 15 mm 
3. strzałka wygięcia słupa h /750 lecz nie więcej niż 15 mm 
4. wygięcie belki lub wiązara h /750 lecz nie więcej niż 15 mm 
5. odchyłka strzałki montażowej 0,20 projektowanej 

 
 

5.4. Zasady prowadzenia robót - Izolacja 

5.4.1. Izolacje przeciwwilgociowe 

5.4.1.1. Przygotowanie podkładu 

 Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 
działające nań obciążenia. 

 Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona 

5.4.1.2. Gruntowanie podkładu 

 Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być 
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

 Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 
przekraczać 5%. 

 Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z 
tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu 
pierwszej. 

 Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa 
niż 5°C. 

5.4.2. Izolacje papowe 
 Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z 

gruntu powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejo-
nych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. 

 Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed 
wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej war-
stwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. 

 Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpo-
wiadający wymaganiom norm państwowych. 
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 Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz mię-
dzy poszczególnymi warstwami izolacji powinna wynosić 1,0-1,5mm. 

 Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej war-
stwie powinna być nie mniejsza niż 10cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw pa-
py powinny być przesunięte względem siebie. 

5.4.3. Izolacje powłokowe 
Wg instrukcji producenta i świadectw ITB. 

5.4.4. Izolacje metodą iniekcji 
Wg instrukcji producenta i świadectw ITB. 

5.4.5. Izolacje termiczne 
Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe 

należy układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wy-
szczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. 
Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3cm. 

Przy wykonywaniu ocieplenia ścian betonowych płyty należy mocować przy pomocy 
kleju i kołków mocujących. 

W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem 
(przez nakrycie folią lub papą). 

Materiał izolacyjny oraz ilość warstw izolacji powinny być zgodne z dokumentacja 
projektowa. 

5.5. Zasady prowadzenia robót - Roboty murowe 
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości 

poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
Mury należy wznosić na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykona-

nych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu   

cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać 
lub moczyć w wodzie. 

Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem mu-
rów. 

Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze po-
wyżej 0°C. 

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników at-
mosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). 

Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny mu-
rów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 
15% całkowitej liczby cegieł. 
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Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły, należy przestrzegać zasady, że każda 
ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł grubo-
ści różniącej się więcej niż o 5 mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

5.6. Zasady prowadzenia robót - Sufity z płyt gipsowo-kartonowych 
i tynki 
Warunki techniczne wykonania wg instrukcji producenta Ogólne zasady wykonywa-

nia tynków 
 przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, 

 zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego, 

 tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że 
w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, 

 w niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania 
robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”, 

 zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie, 

 w okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia 

5.7. Zasady prowadzenia robót posadzki 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki M8, z oczyszcze-

niem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z 
zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 
dylatacyjnych. 

5.7.1. Wymagania podstawowe: 
 podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 

wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych, 
 wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna 

być mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa, 
 podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno 

wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą, 
 podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów 

budynku paskiem papy 
 w podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne, 
 temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu 

co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C, 
 zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna 
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mieć konsystencję gęstą - 5-7cm zanurzenia stożka pomiarowego, 
 ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości nie-

zbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3, 
 zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między li-

stwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem 
ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i za-
tarciem, 

 zaleca się wzmocnić wylewkę siatką zgrzewaną ze stali gładkiej φ 4-6 mm o ocz-
kach 20 x 20 cm, układaną w połowie grubości warstwy zaprawy, 

 podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochy-
loną zgodnie z ustalonym spadkiem, 

 powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym 
miejscu, nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 5mm. Odchylenia 
powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny prze-
kraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia, 

 w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym 
np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spry-
skiwanie powierzchni wodą 

5.7.2. Układanie folii PCV i PE 

5.7.2.1. Przygotowanie podłoży: 

 podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione 
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementową 

 powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane 
 temperatura powietrza przy wykonywaniu nie powinna być niższa niż 15°C co 

najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania. 
 folie należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej na 

24 godziny przed układaniem 

5.7.2.2. Układanie folii 

 wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinię-
ta z rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno 
ułożona na podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 10cm 

 folie należy ułożyć szczelnie, 

5.7.2.3. Układanie płyt styropianowych 

 płyty styropianowe należy układać na zaprawie cementowej co umożliwi równe 
przyleganie do podłoża 

 płyty należy układać szczelnie bez przerw 
 grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków, wg projektu 

5.7.2.4. Wykonanie posadzek 

 Wg technologii producentów materiałów posadzkowych. 
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5.8. Zasady prowadzenia robót - Roboty malarskie 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż 

+ 8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej 

+8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, 
jednak przez 3 dni temperatura nie może spaść poniżej + 1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni 
ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i 

urządzeń sanitarnych) 
 całkowitym ukończeniu robót elektrycznych 
 całkowitym ułożeniu posadzek 
 usunięciu usterek na stropach i tynkach 

5.8.1. Przygotowanie podłoży 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione 

przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 
należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaga-
niami normy PN-70/H-97050, dla danego typu farby podkładowej. 

5.8.2. Gruntowanie 
Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 

powierzchni. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną te-

go samego rodzaju, z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosun-
ku 1:3-5. 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchni gruntować pokostem. 
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje odpo-

wiednie farby podkładowe. 
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlów-

ką epoksydową. 

5.8.3. Wykonywanie powłok malarskich 
Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów plam i 

odprysków. 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosów; innych środków 

myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd po-
wierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok 
bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla 

Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą, 
zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmia-
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ny odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby 

w różnych odcieniach. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 01 

„Wymagania ogólne” pkt 6. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za całą kontrolę robót i jakość użytych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzęt do badania jakości  robót (zgodnie 

z Planem Zapewnienia Jakości) na placu budowy i poza nim. 
Wszystkie badania i pomiary wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm 

technicznych. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robot 
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

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

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

bot w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżynie-
ra. W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem woda, 
 sprawdzenie zakresu rozbiórki elementów, 
 sprawdzenie wymiarów elementów betonowych, 
 sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych i stalo-

wych. 

7. OBMIAR  ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano są w Specyfikacji Technicznej ST 01 „Warunki 

ogólne”.  
Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone będą a jednostkach pokaza-

nych w Przedmiarze robót. 
Ilość wykonanych robót określona jest na podstawie pomiarów geodezyjnych wyko-

nanych w terenie. 
Użyty sprzęt i urządzenia pomiarowe muszą posiadać ważne świadectwo legalizacji. 

Wyniki obmiaru wpisywane będą do rejestru obmiaru. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowied-

nimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice 
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mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robót pod względem ich 

ilości, jakości i wartości. 
Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkła-

da dokumenty potwierdzające wykonanie robót Inżynierowi do akceptacji. 
Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robót zgodnie z kontraktem i obowiązują-

cymi normami. 
Odbiorowi robot zanikających i ulęgających zakryciu podlegają: 
 roboty rozbiórkowe, 
 roboty fundamentowe, 
 montaż konstrukcji z prefabrykatów 
 wykonywanie połączeń elementów prefabrykowanych 
 wykonanie izolacji. 
Odbiór robot zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wyko-

nanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robot. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Zasady ogólne dotyczące płatności i cen jednostkowych podane zostały w specyfi-

kacji technicznej „Wymagania ogólne” 

9.2. Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfikacji technicznej 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych za-

wartych w specyfikacjach technicznych obejmuje wszystkie warunki określone w ww. do-
kumentach, a niewyszczególnione w przedmiarze. 

10.   PZEPISY ZWIĄZANE 
[1] BN-86/8971-08   Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
[2] PN-98/H-74086   Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.  
[3] PN-68/B-06050   Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie  

wykonywania i badania przy odbiorze. 
[4] BN-83/8836-02   Przewody podziemne. Roboty ziemne.  

Wymagania i badania przy odbiorze. 
[5] BN-62/638-03   Beton hydrotechniczny. Składniki betonu.  

Wymagania techniczne. 
[6] PN-88/B-06250   Beton zwykły.  
[7] PN-90/B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe. 
[8] PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  



  

 

 

ST 09 - SPECYFIKACJE TECHNICZNE - Konstrukcje 175

CCoonnnneeRR  
Projektowanie i Usługi Techniczne 

mgr inż. Grzegorz Furmański 

REMONT, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W ŻABNIE 

Inwestor: REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

UL. ZAZAMCZE 53, 33-200 DĄBROWA TARNOWSKA

[9] PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
[10] PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.  

Podział, nazwy i określenia. 
[11] PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 
[12] PN-B-19701:1997  Cement. Cement powszechnego użytku.  

Skład, wymagania i ocena zgodności. 
[13] PN-86/B-01802  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.  

Betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia 
[14] PN-80/B-01800  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje  

betonowe i żelbetowe Klasyfikacja i określenie środowiska  
[15] BN-85/6753-02  Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i polistyrenowy. 
[16] PN-90/B-04615  Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
[17] PN-B-24622     Roztwór asfaltowy do gruntowania 
[18] PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
[19] PN-C-9617.7     Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
[20] PN-98/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
[21] PN-B-02356     Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów  
    elementów budowlanych z betonu 
[22] PN-B-23010     Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
[23] PN-H-93215     Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
 


