
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

IS-1 
 
 
 

Kody CPV: 45214220-8  Roboty budowlane w zakresie szkół średnich 
  45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
   
 
 
 
Obiekt:  Remont budynku Zespołu Szkół Budowlanych w Zakopanem oraz elektrycznej 
instalacji wewnętrznej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inwestor:  Powiat Tatrzański 
ul. Chramcówki 15 

34-500 Zakopane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maj 2017r. 
 
 
 
 

 



 22 

SPIS TREŚCI 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  /ST/  WYMAGANIA OGÓLNE .............................................. 3 

1. WSTĘP ....................................................................................................................................... 3 

2. MATERIAŁY ............................................................................................................................. 9 

3. SPRZĘT ................................................................................................................................... 11 

4. TRANSPORT ........................................................................................................................... 11 

5. WYKONANIE ROBÓT ............................................................................................................ 12 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .............................................................................................. 12 

7. OBMIAR ROBÓT .................................................................................................................... 13 

8.  ODBIÓR ROBÓT .................................................................................................................... 14 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ...................................................................................................... 15 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ........................................................................................................ 16 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  ST-1  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE .............................. 17 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  ST-2 KANALIZACJA SANITARNA .................................... 72 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33 

SPECYFIKACJA     TECHNICZNA  
/ST/  

WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 

1. WSTĘP 
 

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej 
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach niniejszego zadania: 

 
Remont budynku Zespołu Szkół Budowlanych w Zakopanem oraz elektrycznej instalacji 

wewnętrznej 
 

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w tytule opracowania. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projektach budowlanych 
dotyczących termomodernizacji budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i  wykończeniem robót, wykonywanych na miejscu. 

 
1.3  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami 

Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne zgodne są z zasadami 
"Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu" i uwzględniają normy państwowe, 
instrukcje i przepisy stosujące się do robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

 
1.4. Zakres stosowania /ST/ 
Jako część Dokumentów Przetargowych, Specyfikacje Techniczne należy odczytywać  

i rozumieć w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1 . 1  
Integralną część opracowania stanowi: Przedmiar Robót. 

1.5. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia, należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji. 

Księga obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę, obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.                                                                                        
                                                                                                                                                                     
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
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Nadzoru, w formie pisemnej lub ustnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych      z prowadzeniem budowy. 
 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyliczenie (sztuk i powierzchni) 
wszystkich elementów robót zgodnie z zakresem przewidzianym do zrealizowania. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym  
i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania  
i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia wyniki badań materiałów  
i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Szczegółowych Warunkach Umowy 
protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu obiektu 
budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robót. 

 
 
 

1.6.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa będzie zawierać opisy techniczne, rysunki, 

obliczenia oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegółowo w warunkach 
umowy, uwzględniającym podział na dokumentację: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
 

1.6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 
projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca przygotuje na 
własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je do akceptacji Zamawiającemu. 
Wykonawca zobowiązany jest do kompletnego wykonania zamówienia, w tym wykonania robót 
bezpośrednio wynikających z dokumentacji, jak również robót nie ujętych  
w dokumentacji technicznej, a których wykonanie niezbędne w celu poprawnego wykonania  
i funkcjonowania przedmiotu zamówienia, z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,         
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję  
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o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową  
i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
1.6.3. 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 wszystkie niezbędne, 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę kontraktową. 

 
1.6.4. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane 
przez jego działania podczas realizacji prac. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych                 
i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. 
Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone                          
i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.  

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych 
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o zamiarze 
rozpoczęcia takiej  pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i naprawi je na własny koszt. 

 
1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenie robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania remontu i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować 
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
1.6.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                     

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.6.5. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
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zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności                            
z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone               
w cenę ofertową. 

 Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących             
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie 
z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk,          
w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót 
lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

 Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 
użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 
bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być 
dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 
wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 Strefa niebezpieczna, w której istnieje możliwość spadania z wysokości przedmiotów 
powinna być oznakowana i ogrodzona w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 
postronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać 
przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. 

 Przejścia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być 
zabezpieczone daszkami ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdować się na 
wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone  pod 
katem 450 w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie tych daszków winno być szczelne i 
odporne na przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków ochronnych jako 
rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu i materiałów jest zabronione. 

 Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być wykonane oraz 
utrzymywanie i użytkowane w taki sposób , aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub 
wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.  

 Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne  niezbędne przy pracy winny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami 
mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo  pracy osób 
obsługujących takie urządzenia.  

 Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych to: 
- możliwość upadku pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach 

roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości 
przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania), 

- możliwość uderzenia spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu 
pieszego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej). 

 Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją 
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu 
rusztowań winny posiadać odpowiednie uprawnienia oraz są obowiązane do stosowania 
urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 

 Należy wyznaczyć strefę niebezpieczną. Rusztowania i podesty winny być wykorzystywane 
zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementów metalowych winny  być uziemione i 
posiadać instalację piorunochronną. Rusztowania usytuowane bezpośrednio w miejscach 
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przejść dla pieszych winny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 
 Maszyny i urządzenia wykorzystywane przy pracach termomodernizacyjnych winny być 

montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcją producenta tych urządzeń oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

 
1.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

1.7.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 

robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Zamawiającemu do akceptacji 
następujących dokumentów: 

1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót , 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 
 

1.7.2. Projekt organizacji robót 
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób 
realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami 
Zamawiającego oraz harmonogramem robót.  
Projekt powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 
 
 
 
 
 

1.7.3. Szczegółowy harmonogram robót  
Szczegółowy harmonogram robót musi uwzględniać uwarunkowania wynikające                

z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie.  
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym             
w umowie. 

 
1.7.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, 
w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo 
budowlane jest zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji Zamawiającemu, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel 
nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 
1.7.5. Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje 
program zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiającego. Program 
zapewnienia jakości będzie zawierał: 
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a) część ogólną opisującą system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania 
jakością wykonywanych robót, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 
materiałów. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości             
w czasie transportu i przechowywania na budowie 

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do 
opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu 

 
1.8. Dokumenty budowy 

 
1.8.1. Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco         
i zapisywane do książki obmiaru robót. 

 
1.8.2. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentu wyszczególnionego w punkcie 1.8.1, dokumenty budowy zawierają 
też: 
 Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
 Pozwolenie na budowę/zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych; 
 Protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy; 
 Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
 Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
 Protokoły odbioru robót, 
 Opinie ekspertów i konsultantów, 
 Korespondencja dotycząca budowy. 
 

1.8.3. Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na terenie prowadzonych robót przez 

kierownika robót. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze 
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 
inspektora nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na 
każde żądanie. 

 
1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania 

budowy 
 

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

dostarczania na polecenie inspektora nadzoru następujących dokumentów: 
 rysunki robocze; 
 aktualizacja harmonogramu robót ; 
 dokumentacja powykonawcza; 
 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność        
z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
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wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające 
stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 

 
1.9.2. Rysunki robocze 
1. Elementy, urządzenia i materiały, dla których inspektor nadzoru wyda polecenie przedłożenia 

wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie 
otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków 
roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków 
projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki 
lub braki w nich zawarte. 

2. Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie 
mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy 
(3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą 
przedkładane inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 
7 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.  

3. O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez Wykonawcę, 
który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny 
uzgodniony sposób, że zostały sprawdzone przez Wykonawcę i zatwierdzone oraz, że roboty w 
nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem 
wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych 
przypadkach, może wymagać akceptacji Projektanta. 

 
1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robót  

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w 
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.7.3 Wykonawca we wstępnej fazie robót 
przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z 
wymaganiami umowy.  

 
 
 
 

1.9.4. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian 

w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. 

Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Zamawiającemu. 
 

1.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora 
Nadzoru. 

 
1.11. Stosowanie się do przepisów 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 
2. MATERIAŁY 

Do wykonania robót budowlanych w budynkach użyteczności publicznej należy stosować 
materiały posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
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Od l -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby dla 
których producent: 

-  dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentów odniesienia wg 
określonego systemu oceny zgodności 

-  wydał krajową deklarację zgodności z dokumentem odniesienia 
- oznakował wyrób znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami 

Do obrotu i stosowania w budownictwie są również dopuszczone wyroby na podstawie 
dotychczasowych przepisów, na zasadach w tych przepisach określonych; tzn. że wydane aprobaty 
techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną, zachowują ważność 
do dnia określonego w tych dokumentach. 

 
2.1 . Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółową informację o 
źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, itp. To samo dotyczy 
instalowanych urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów 
otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one 
wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia inspektorowi 
nadzoru wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 
Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy 
materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów 
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
 
 
 

2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 
Inspektor Nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały                   

i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami SST. 
2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) 
przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i 
niezapłaceniem. 

 
2.4.  Atesty certyfikaty i deklaracje 

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

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
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potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez Wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  

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

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość            
i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w 
każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, 
aż do chwili kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym i inspektorem 
nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że 
tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie           
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

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

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą 
one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie organizacji robót 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, 
w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie                
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą 
usunięte z terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia       
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robót opracowanym przez 
Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie wszystkich elementów robót 

określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 
i w Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru 
powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

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

 
6.1 . Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. Zapewni on 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

 

6.3. Badania i pomiary 
Wszelkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach 
Technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań. 
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 

 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Inspektor Nadzoru dokonując weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez 

Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót        
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników własnych badań kontrolnych 
jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 
6.5. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklaracji zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikacje 
Techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru        
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 ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 
Nadzoru na piśmie. 

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

 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli w Specyfikacjach Technicznych nie wymagają tego inaczej, objętości będą liczone   
w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone długościowo, będą mierzone w metrach zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych. 
 

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
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Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych długości lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone   
w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony                    
z Inspektorem Nadzoru. 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń, roboty podlegające następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

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

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora 
Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty powiadomienia o tym fakcie na piśmie Inspektora Nadzoru. 

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

 
 
 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 
 
 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
 

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

do ich ilości, jakości i wartości. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 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 
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jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych           
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót                              
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową            
i Specyfikacjami Technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

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

 książkę obmiarów (oryginały), 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z Specyfikacjami Technicznymi, 
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń., 
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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 
 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacjach 
Technicznych i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
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- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków            

i transportu na teren budowy, 
- wartość prac sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 

9.2. Warunki umowy 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań zawartych                         

w Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie.        

                                                                  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz.  414                        
z późniejszymi zmianami, 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków  
technicznych, jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich usytuowanie. 

3.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi. 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w  sprawie bezpieczeństwa           
i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót budowlanych. 

6.  Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych- Dz. U. Nr 19, póz. 177,                     
z późniejszymi zmianami, 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu     
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego - Dz. U. Nr 202, póz. 2072,                         
z późniejszymi zmianami, 

8. Rozporządzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniające 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień /CPV/ 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST-1  

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. Remont budynku Zespołu Szkół Budowlanych w 
Zakopanem oraz elektrycznej instalacji wewnętrznej 

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 Specyfikacją Techniczną 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                     
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1, a w szczególności:  

- rozbiórka nawierzchni i odtworzenie, 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 6 
2. Materiały 
Nie dotyczy. 
3. Sprzęt 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 
4. Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie 

z wymogami BHP. 
5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 

Wszystkie rozbiórki wykonywać ręcznie. Materiał z rozbiórki znosić lub spuszczać 
rynnami poza obręb budynku, następnie zutylizować. 

Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do 
odzysku wykuć z otworów, oczyścić, i zutylizować. 
 
 
 
6. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3. 
 
7.  Obmiar robót 
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Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST 
"Wymagania Ogólne" pkt. 7. 
8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Uwagi szczegółowe 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor 

Nadzoru. 
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST-2 

Kanalizacja deszczowa 
 
 
 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót polegających na Remont budynku Zespołu Szkół Budowlanych 
w Zakopanem oraz elektrycznej instalacji wewnętrznej. Wykonaniu kanalizacji 
deszczowej. 

 
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 Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonywanie robót – wymianie instalacji kanalizacji sanitarnej przy budynku 
internatu 

 
- wykonanie nowych rurociągów fi 110 z rury PCV 
- wykonanie nowych rurociągów fi 160  z rury PCV 
- wykonanie nowych rurociągów fi 200 z rury PCV 
- wykonanie nowych studni PE 
 
Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje: 
 oznakowanie robót, 
 dostawę materiałów, 
 wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy 

próbne oraz podwieszenie instalacji obcych, 
 wykonanie rur ochronnych, 
 wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwod-

nieniem, 
 przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci, 
 ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni kanalizacyjnych, 
 wykonanie izolacji studzienek, 
 zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, 
 odtworzenie nawierzchni po robotach 
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 

 
 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 
 

1.4.1.  Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych. 
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1.4.2.  Przewody rurowe 
1.4.2.1.  Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
1.4.2.2.  Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych. 
1.4.2.3.  Odgałęzienie - kanał odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku do połą-

czenia z kanałem sanitarnym 
1.4.2.4.  Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych i 

odprowadzenia ich do odbiornika. 
1.4.3.  Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
1.4.3.1.  Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przez-

naczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.3.2.  Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 

kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
1.4.3.3.  Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 

najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.4.3.4.  Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód 

pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej 
położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 

1.4.3.5.  Studzienka na odgałęzieniu - studzienka kanalizacyjna o średnicy 400 mm z PVC lub PP, 
będąca granicą sieci kanalizacyjnej i instalacji, spełniająca funkcje studzienki 
połączeniowej. 

1.4.4.  Elementy studzienek i komór 
1.4.4.1.  Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploata-

cyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierz-
chni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

1.4.4.2.  Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przezna-
czony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

1.4.4.3.  Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.4.4.4.  Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kana-
lizacyjnych. 

1.4.4.5.  Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
1.4.4.6.  Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą 

komory roboczej. 
1.4.5.  Elementy odwodnienia wykopu 
1.4.5.1.  Dren - sączek podłużny z rurkami na dnie, ułatwiającymi przepływ wody w kierunku 

studzienki zbiorczej. 
1.4.5.2.  Geowłóknina (lub włóknina) - materiał wytworzony zwykle metodą zgrzeblania i igło-

wania z nieciągłych, wysokospolimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym tworzyw 
termoplastycznych:  polietylenowych,  polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych 
(m.in. elana), charakteryzujący się m.in. dużą wytrzymałością oraz wodo-
przepuszczalnością. 

1.4.6.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 
 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy 
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub 
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technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
odpowiednich specyfikacji. 
       
      2.2. Przewody rurowe 
Rury kanalizacyjne PVC SN 8 o średnicy 110, 160 i 200 mm zgodne z PN-85/C-89205 są 
stosowane do budowy odgałęzień kanalizacji sanitarnej. 

 
      2.3. Studzienki kanalizacyjne 

 
2.3.1. Komora robocza 
Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z: 
 kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917, 
 muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037. 
Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu 
hydrotechnicznego o wytrzymałości obliczeniowej nie mniejszej niż 40 MPa (N/mm2) lub 
alternatywnie z cegły kanalizacyjnej. 
2.3.2. Komin włazowy 
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m 
odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917. 
2.3.3. Dno studzienki 
Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach podanych 
w pkt 2.3.1. 
2.3.4. Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe należy wykonywać jako: 
 włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w 

korpusie drogi, z pokrywami zawierającymi logo Gdańska. 
2.3.5. Stopnie złazowe 
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 . 
2.3.6. Płyta pokrywowa 
Płyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z żelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Średnica 
płyty powinna być większa od średnicy zewnętrznej kręgów, zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
       2.4. Kruszywo na podsypkę 
Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę 
powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111. 

 
2.5. Beton 

Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-03. 
 

2.6. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 
 
 

ERANE NA ZEWNĄTRZ 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 

 
3.2. Sprzęt stosowany 
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Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
 żurawi budowlanych samochodowych, 
 koparek podsiębiernych, 
 spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
 sprzętu do zagęszczania gruntu, 
 wciągarek mechanicznych, 
 pomp spalinowych do odwadniania wykopów, 
 beczkowozów. 
 
4. TRANSPORT 

 
4.1Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport rur  
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z wyjątkiem rur 
betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, które należy prze-
wozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy 
wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o 
więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyżej niż 2 m). Pierwszą 
warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w 
miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy 
od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

 
4.3. Transport kręgów 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, 
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, 
gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m 
należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na 
obwodzie prefabrykatu. 

 
4.4. Transport cegły kanalizacyjnej 

Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach 
ładunkowych lub luzem. Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu 
samochodowego w jednej warstwie. Cegły transportowane luzem należy układać na środkach 
przewozowych ściśle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka 
transportu. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. Cegły luzem mogą być 
przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. 
Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie za 
pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i 
wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów 
pomocniczych. 
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4.5. Transport włazów kanałowych 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być 
przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą 
stalową. 

 
4.6. Transport mieszanki betonowej 

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

 
4.7. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 
4.8. Transport cementu i jego przechowywanie 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne”  

5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i 
trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 
krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i 
ich rzędne przekaże Inżynierowi Kontraktu. 
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników 
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki 
wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 

 
5.3. Roboty ziemne 

Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu zloka-
lizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na sze-
rokości wykopu. 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu 
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotech-
nicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie 
ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być 
wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub złożony wzdłuż wykopu zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 
Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający jego montaż i demontaż, 
odpowiednie rozparcie oraz montaż i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 
0,20 m. Zdjęcie pozostałej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
wykonaniem podsypki z drenażem korytkowym i ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej 
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warstwy Wykonawca wykona ręcznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyć go przed zalaniem 
sączeniami wody i rozluźnieniem struktury gruntu. 

5.4. Roboty montażowe 
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 
 najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, 

tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 
 dla kanałów o średnicy 0,20 i 0,25 m - 5 ‰, 
 dla kanałów o średnicy 0,30 m - 3 ‰ 
 dla odgałęzień o średnicy 0,16 m – 15 ‰ 

–  największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu i 
wynoszą dla rur betonowych i ceramicznych 15 %, zaś dla rur PVC 25 %. 

 głębokość posadowienia powinna zapewniać przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze 
niż 1,0 m (głębokość przemarzania gruntów wg PN-81/B-03020). 

Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 
5.4.1. Kanały 
Kanały ściekowe grawitacyjne należy wykonać z rur PCV kielichowych. 
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku 
długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania prób 
szczelności. 
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać 
w temperaturze nie mniejszej niż +8o C. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego kanału przed zamuleniem. 
Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience. Kąt zawarty między osiami kanałów 
dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do 90o. 
Uszczelnienia złączy przewodów rurowych można wykonać: 
 specjalnymi fabrycznymi uszczelkami  

 
5.4.2. Odgałęzienia 

Przy wykonywaniu odgałęzień należy przestrzegać następujących zasad: 
 trasa odgałęzienia powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków dla 

podłączenia z kanałem na trójnik), 
 minimalny przekrój przewodu odgałęzienia powinien wynosić 160 mm, 
 włączenie odgałęzienia do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej, 

lub włączenia bocznego na trójnik, 
 spadki odgałęzień powinny wynosić min. 15 ‰  
 włączenie odgałęzienia do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać licując 

przewody sklepieniami. W przypadku konieczności włączenia odgałęzienia na wysokości 
większej należy stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki, 

 włączenia odgałęzień z dwóch stron do kanału zbiorczego na trójnik powinny być usytuowane w 
odległości min. 2,0 m od siebie. 

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne 
Studzienki kanalizacyjne dla kanałów  0,16  0,20 m należy wykonać o średnicy 1,00 m. 
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 
 studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w 

odpowiednich odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m) lub na zmianie 
kierunku kanału, 

 studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów 
bocznych, 

 wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś, 
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 studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie 
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 

 studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym, 
 w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy 

stosować studzienki spadowe-kaskadowe, 
 Studzienki zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie powinny mieć spad w 

postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki. Różnica poziomów przy tym 
rozwiązaniu nie powinna przekraczać 4,0 m. 

Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 
 komory roboczej, 
 komina włazowego, 
 dna studzienki, 
 włazu kanałowego, 
 stopni złazowych. 
Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich 
(kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. 
wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m. 
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać przy użyciu uszczelnianych 
kształtek przejściowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacją projektową. 
Komin włazowy powinien być wykonany w studzienkach o głębokości przekraczjącej 3,0 m z 
kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m. Posadowienie komina należy wykonać na 
płycie żelbetowej przejściowej w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad 
spocznikiem o największej powierzchni. 
Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na 
komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051. 
Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. 
Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój 
zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu 
maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt 
łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona 
stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. 
Spoczniki kinety powinny mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. 
Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narażonych na obciążenia 
dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02. 
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i 
zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem  
terenu. 
W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie 
złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 
0,30 m. 
 
5.4.4. Izolacje 
Rury kamionkowe i z tworzyw sztucznych nie wymagają żadnych izolacji. Rury stalowe ze stali 
zwykłej stosowane jako rury ochronne powinny posiadać zewnętrzną izolację bitumiczną ZO2.  
Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. Dopuszcza się 
stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru                            W 
środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć 
przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na 
zimno.  
 
 
5.4.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
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Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy 
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik 
zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w dokumentacji projektowej i ST. Rodzaj gruntu 
do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem 
 
 
 
 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne”  
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i 
zapraw i ustalić receptę. 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i 
z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
 sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego lub betonu, 
 badanie odchylenia osi kanałów, 
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
 badanie odchylenia spadku kanałów, 
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 
 sprawdzenie wykonanych izolacji. 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż  5 cm, 
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm, 
 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm, 
 odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5 mm, 
 odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 

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

 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
powinien być zgodny z pkt 5.6.6, 
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 rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do  5 mm. 
 

 

 

7 OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” 

7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej. 

 

 

8 ODBIÓR ROBÓT 
8.1Ogólne zasady odbioru robót 

 
Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów 
do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją - ST. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót 
podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, 
uniemożliwiających odbiór robót poprzednich.  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 roboty montażowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłożem i drenażem, 
 wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgałęzieniach, 
 wykonana izolacja, 
 zasypany  zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

 
 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne”  

Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne"  

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
 oznakowanie robót, 
 dostawę materiałów, 
 wykonanie robót przygotowawczych, 
 wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
 przygotowanie podłoża i fundamentu, 
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 wykonanie drenażu korytkowego, 
 wykonanie włączeń do czynnej sieci kanalizacyjnej, 
 ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni,  
 wykonanie izolacji studzienek, 
 zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10  PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.    PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
2.    PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie 
3.    PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
4.    PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5.    PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
6.    PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
7.    PN-EN-295 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 

kanalizacyjnej 
8.    PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
9.    PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
10.  PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

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

11.  PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
12.  PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
13.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
14.  BN-62/6738-03,04,07        Beton hydrotechniczny 
15.  PN-B-10729 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne 
16.  PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z 

betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 
17. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
18. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu 
20. BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokociśnieniowego. 
  

 


