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1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ogólnej (STO) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólnej (STO) są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (STO) 

Niniejsza specyfikacja techniczna ogólna (STO) stanowi dokument przetargowy                       
i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i rozliczeniu robót budowlanych. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacji technicznej ogólną (STO) 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne 
dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w STO poniżej określenia należy przez to rozumieć:  
 
1.4.1. roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 

1.4.2. remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 

 
1.4.3. urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne  

 
1.4.4. teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz                         

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 

1.4.5. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny 
wynikający z prawa własności . 

 
1.4.6. dokumentacja budowy - pozwolenie na remont wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych,                  
w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, książkę obmiarów. 

 
1.4.7. dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót. 
 

1.4.8. aprobata techniczna - pozytywna opinia techniczna wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 

 
 

1.4.9. właściwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 
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1.4.10. wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 

 
1.4.11. organ samorządu zawodowego - organy określone 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 późniejszymi zmianami) 

 
1.4.12. opłata - kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą 

obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
 

 
1.4.13. dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie                                

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót. 
 

1.4.14. kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 
1.4.15. rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka                                        

z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru budowlanego. 

 
1.4.16. laboratorium - 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. 

 
1.4.17. materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa         

i wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową         
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
1.4.18. odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, 

a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 
1.4.19. polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
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1.4.20. projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 
 

1.4.21. rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

 
 

1.4.22. przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości 
robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
 

1.4.23. część obiektu lub etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolną do 
spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania      
i przekazania do eksploatacji. 

 
1.4.24. ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych                  

i szczegółowych specyfikacji technicznych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót      
                                                            

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
1.5.1.Przekazanie terenu budowy 
 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                               
i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST. 

 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 
Dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 
robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, 
składa się w szczególności z: 

a) planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie 
rodzaju i zakresu robót podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich 
wykonania; 

b) przedmiaru robót z wyliczeniami, w zakresie o którym mowa w & 6 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z dn.16 
września 2004 r.) 

c) projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową 

 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
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wyszczególnione 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 dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona 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 mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
Wielkości 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 być jednorodne i wykazywać zgodność         
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne              
z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość 
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 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, 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 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 
będzie podejmować wszelkie konieczne 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 własności społecznej,               
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki 
ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz 
możliwością powstania pożaru.  
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1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
   

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami           
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
  

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
  Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych                        
w dokumentach dostarczonych 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 niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

 
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 nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

  Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz osprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. 
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  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie 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 urządzenia 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 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane               
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów                
i wytycznych podczas prowadzenia robót. (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury                   
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych Dz. U. z 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 sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 

2. Materiały 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów  
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora 
nadzoru. 
  Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST                
w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
wymagania SST w czasie postępu robót. 
  Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 
 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymogom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. 
  Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
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2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i 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. 
 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  
 
Jeśli  dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość stosowania 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 zamieniany bez 
zgody Inspektora nadzoru. 

 
3. Sprzęt 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje 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 SST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 

 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
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 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru                 
w terminie przewidzianym w umowie. 

 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie                     
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 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 
jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę                              
w wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                     
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, 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 zapewnienia jakości 

 
Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru program zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 
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personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz 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 SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 
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                 
i robót ponosi Wykonawca. 

 
 
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich 
wytwarzania.     Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

 
6.4. 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 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie                         
z Rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98) 
2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 Polską Normą lub 
 Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi 
SST. 
3) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w Rozporządzeniu MSWiA                     
z 1998 r. (Dz.U.99/98) 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 
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. 

 
6.5. Dokumenty budowy 
 
6.5.1. Dziennik budowy 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

 
 
6.5.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. 
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6.5.3. Dokumenty laboratoryjne 

 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, kontrolne wyniki badań będą gromadzone przez Wykonawcę i winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót.  

 
6.5.4. Pozostałe dokumenty budowy: 

a) pozwolenie na remont, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń. 

 
 
6.5.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru                             
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie                     
z dokumentacją projektową, SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
  Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. 
  Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych                           
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST 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 wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym                          
w umowie. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach. 
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  Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej. 
 

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 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 
  Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

 
 
8. Odbiór robót 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
odbiorom: 

 
8.1. 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 zakryciu. 

 
8.2.Odbiór częściowy  
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót dla 
zakresu określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 

 
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)  
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                       
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowości do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
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 SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegającym zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających                      
i robót poprawkowych. 
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W przypadkach nie wykonania 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 SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót                  
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

   
8.4. Odbiór pogwarancyjny 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                    
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.  

 
 
9. Podstawa płatności 

 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 
Zamawiającego       w dokumentach umownych. 
  Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 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 SST 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, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
 podatki obliczone zgodne z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 
podatku VAT. 
 

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. 1085, Nr 110 
poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800, z 2002 r. Nr 74 poz. 
676, z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr 92 poz. 881) 
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2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953) 

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

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa 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 SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wytyczeniem trasy kanalizacji opadowej i jej 
punktów wysokościowych oraz z rozbiórką dróg i wjazdów 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-
raktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wytyczenie w terenie przebiegu kanalizacji deszczowej rozbiórkę dróg oraz. 

 W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów pomiarowych 
wchodzą: 
 Sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi 

trasy punktów wysokościowych; 
 Uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami;  
 Wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych(reperów roboczych); 
 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych ; 
 Zestabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 
Zakres robót obejmuje:: 
 

1.3.1. Koszty obsługi geodezyjnej (tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza) 

1.3.2. Koszty zorganizowania i likwidacji zaplecza budowy . 

1.3.3.Koszty wykonania projektu organizacji ruchu, oznakowań, zabezpieczeń zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami na czas wykonywania robót. 

1.3.4. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 

1.3.5. Roboty rozbiórkowe z wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki na odl. określoną 
przez oferenta  

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z doku-
mentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały 
 
Dla robót przygotowawczych materiały nie występują. 
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3. Sprzęt 
 
3.1. Do robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów pomiarowych należy 

używać: 
 kpl. sprzętu geodezyjnego; 
 taśmy miernicze różnej długości; 
 poziomice 

 
3.2. Do rozbiórek dróg może być użyty dowolny sprzęt. 

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

5.2.     Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami                
GU-GiK (od 1 do 7). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od 
Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz 
reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, 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 Kierownika Projektu o wszelkich błę-
dach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów bocznych. Błędy 
te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projekto-
wej są zgodne z rzeczywistymi rzędnym: terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że 
rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji 
projektowej, to powinien powiadomić o tym Kierownika Projektu. Ukształtowanie terenu 
w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez 
Kierownika Projektu. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu 
podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez 
Kierownika Projektu, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie 
powiadomienia Kierownika Projektu oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku 
obciążą Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte 
przed zaakceptowaniem wyników przez Kierownika Projektu. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być za-
opatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę                  
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i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane 
przez Kierownika 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 odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót. to zostaną 
one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne 
dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

 
5.2.1.  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 odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może 
przekraczać 500 m. 
Zamawiający 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 terenie 
płaskim powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym, powinna być 
odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 
kanalizacji i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty 
stale na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy kanalizacji. O ile brak takich 
punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 
kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, 
zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd 
niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną                     
w nawiązaniu do reperów państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające 
wyraźne1 i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

 
5.2.2.    Odtworzenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentacje projektową oraz inne 
dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci 
poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej 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 dokumentacji 
projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy 
wyznaczyć z dokładnością do I cm w stosunku co rzędnych niwelety określonych w 
dokumentacji projektowej. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót 
zastąpi odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

5.3.     Wykonanie robót rozbiórkowych 
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Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów wymienionych w pkt. 1.2., zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub 
wskazanych przez Kierownika Projektu. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony 
w SST lub przez Kierownika Projektu. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 
Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w dokumentacji 
technicznej lub wskazane przez Kierownika Projektu. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony 
w ST lub przez Kierownika Projektu. 
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny 
być usunięte z terenu budowy. 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń znajdujące się             
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy 
kanalizacyjne, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy 
zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów kanalizacyjnych 
należy wypełnić warstwami, odpowiednim gruntem o poziomu otaczającego terenu                  
i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w SST- 02.00.00-Roboty ziemne. 

 
6.     Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5. Kontrolę jakości prac 
pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

 
7.     Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są m2, m3, szt zgodnie z przedmiarem robót. 
 
8.     Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte SST 01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
 
 

9.     Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie STO-
00.00.00 i odebrane przez Inspektora nadzoru. 

 
10.       Przepisy związane 
1.    Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2.    Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii, Warszawa 1979. 
3.   Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK 1978. 
4.   Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna. GUGiK 1983. 
5.   Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. GUGiK 1979. 
6.    Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7.    Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 19S3. 
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1.    Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru wykopów w gruntach I-IV kategorii i ich zasypania. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu, realizacji i rozliczeniu robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Zakres robót ziemnych obejmuje:  
1.3.1. Wykopy w gruncie kat. III-IV z wywozem gruntu i utylizacją (wymiana gruntu) 

1.3.2. Umocnienie ścian wykopów 

1.3.3. Wykonanie podłoży z piasku 

1.3.4. Zasypanie wykopów piaskiem z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
1.5.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 
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 dokumentach kontrak-
towych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją pro-
jektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wy-
konawcy. 

 
1.5.2.   Zabezpieczenie terenu budowy                                                                                                

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające.  
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 

 
1.5.3.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

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

1.5.4.  Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

 
1.5.6.  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 nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
2.     Materiały(grunty) 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wy-
twarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST 
w czasie postępu robót. 

 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów 
władzy na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to 
źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i labo-
ratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościo-
wych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia 
ogólnych lub szczegółowych 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 terenu po 
ukończeniu robót. 
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione 
na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wiązującymi na danym obszarze. 

 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one po-
trzebne 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 lub poza terenem budowy                   
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

2.4. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy 
nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią 
nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 
objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wyko-
nawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie 
prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej 
objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 
Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może 
nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność 
wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

 
3.     Sprzęt 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powi-
nien być zgodny z ofertą Wykonawcy. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                       
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wa-
runków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 

 
3.2.  Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
-   odspajania i wydobywania gruntów (młoty pneumatyczne, koparki, ładowarki, 
wiertarki mechaniczne), 
-    jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, równiarki), 
-    transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi), 
-    sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne). 

 
4.     Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru                    
w terminie przewidzianym w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepi-
sów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 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. 

 
4.2. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odle-
głości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowa-
na do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 

5.     Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami  i  rzędnymi określonymi 
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w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Na-
stępstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu             
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, doku-
mentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia                     
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
5.2. Wykonanie wykopów 

Wykopy o ścianach pionowych należy umocnić poziomo zakładanymi wypraskami 
stalowymi. Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad powierzchnię terenu. Umocnienie 
ścian jest złożone z oddzielnych odcinkach tzw. klatek o długości 4,0 - 5,0 m, z których 
każda stanowi całość. Połączenie klatek sąsiednich powinno być dopasowane. 
Umocnienie ścian składa się z trzech elementów: 
- wyprasek ułożonych poziomo, przylegających do ścian wykopu, 
- bali pionowych (nakładek), 
- okrąglaków jako poprzeczne rozpory. 
Głębokość wykopu do 2,0 m.  
Szerokość wykopu do 1,50 m.  
Kontury robót ziemnych pod  wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wy-
znaczenia charakterystycznych punktów załamania. 
odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż         
+/- 10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 
przekroczyć +1 cm i -3 cm. 
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż                  
+/- 10 cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego 
wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni 
skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

 
5.3. Odwodnienia robót ziemnych 

 Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, 
które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 
ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 
powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 
prawidłowe odwodnienie. 
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Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje 
ich długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i za-
stąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych 
opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających 
musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

 
5.4. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 
całym okresie trwania robót ziemnych. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków od-
wadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. 
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

 
5.5. Podsypki i obsypki 

Zaprojektowane rurociągi należy posadowić bezpośrednio na wolnym od kamieni gruncie 
rodzimym przy nie naruszaniu w czasie wykonywania wykopów struktury gruntu 
rodzimego.               Na odcinkach zalegania w poziomie rurociągów gruntów 
kamienistych lub gliny zwałowej pod projektowane rurociągi należy wykonać podsypkę 
piaskową o grubości 0,15 m. 
Ewentualne przewarstwienia z gruntów organicznych tj. warstwy torfowej w poziomie 
posadowienia rurociągów należy wymienić na grunt piaszczysto–żwirowy.  
Rury należy zasypać piaskiem do wys. 0,3 m ponad wierzch rur z jednoczesnym 
zagęszczeniem zasypki po obu stronach przewodu. 
Prawidłowe zagęszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstępnego 
naprężenia rur, warunkuje uzyskanie właściwej wytrzymałości. 
W miejscach występowania wody gruntowej należy wykonać podłoże wzmocnione o 
grubości             0,20 m zagęszczone do 85 % wg Proctora z piasku średnioziarnistego, 
mieszanego, bez frakcji pylastych o wielkości ziaren do 20 mm. Wskaźnik zagęszczenia 
0,95 – w przypadku gruntów niespoistych i 0,92 , w przypadku gruntów spoistych wg 
normy PN-88/B-64481. 

 
5.6. Zasypy wykopów 
 
5.6.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 
inspektora nadzoru co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.6.2. Warunki wykonania zasypki 
 Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 

przewidzianych w nim robót 
 Przed rozpoczęciem zasypania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych i śmieci 
 Zasypanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości : 

• 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych 
• 0,50-1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi    
     tarczami 
• 0,40 m – przy zagęszczeniu urządzeniami wibracyjnymi  
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 Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie mniejszy niż Js=0,95 wg próby normalnej Proctora 
 Nasypanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób 

nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej 
 
 
6.     Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekto-
ra nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami                      
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót. 

 
6.2.  Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
 
6.2.1.  Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego 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. 

 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach       
5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną 
jakość.  

 
7.     Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z doku-
mentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru       
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone                
w m jako długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie ro-
dzinnym. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 

7.4. Czas przeprowadzenia 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. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

 
8.    Odbiór robót 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a)  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)  odbiorowi częściowemu, 
c)  odbiorowi ostatecznemu, 
d)  odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu zgodnie ze STO 00.00.00  
 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy zgodnie ze STO 00.00.00 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
 
8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót zgodnie ze STO 00.00.00 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny zgodnie ze STO 00.00.00  
 
9.    Podstawa płatności 
9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" pkt. 9. 
 

10.   Przepisy związane 
10.1.   Normy 

1.   PN-B-02480      Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2.  PN-B-04452       Grunty budowlane. Badania polowe. 
3.   PN-B-04481      Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
4.   PN-B-04493      Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
5.   BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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6.   PN-B-06050      Roboty  ziemne   budowlane.  Wymagania  w  zakresie  
wykonywania i badania przy odbiorze. 

 
10.2.     Inne dokumenty 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 
1126) z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa 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 Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

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

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu, realizacji i rozliczeniu robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.3. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Zakres  robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną obejmuje prace wynikające z 
projektu, przedmiaru robót oraz SST : 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi. 

 
1.4.1  Komora kanalizacyjna 

Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanałów. 
1.4.2 Podłoże naturalne 

Podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Studzienki kanalizacyjne 
 
2.1.1. Studzienki żelbetowe systemowe z kręgów, wykonane z betonu hydrotechnicznego 

klasy min. B-40; stopień wodoszczelności W-8, stopień mrozoodporności F-150    
 
2.1.2. Dno studzienki 

 
Dno studzienki z wyprofilowaną kinetą i spocznikiem, przejściami szczelnymi, 
wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach podanych                     
w pkt. 2.3.1. 

 
2.1.3.Włazy kanałowe 

Włazy kanałowe należy wykonywać jako: 
- włazy żeliwne typu ciężkiego kl.D-400 odpowiadające wymaganiom                          

PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie drogi, 
-    włazy żeliwne typu ciężkiego kl.C-250 odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-

02 umieszczane w pozostałych terenach, 
 
2.1.4. Stopnie złazowe 

Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086  
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3.  Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 
3. 

 
3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
-    żurawi budowlanych samochodowych, 
-    koparek przedsiębiernych, 
-    spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
-    sprzętu do zagęszczania gruntu, 
-     wciągarek mechanicznych, 
-    beczkowozów. 
 

4.  Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO-00.00.00. „Wymagania ogólne" 
pkt. 4. 

 
4.2. 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 i 1,4 m należy wykonywać za 
pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie 
prefabrykatu. 

 
4.3. 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. 

 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 5. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 
podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z 
piasku , pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości 20 cm.  
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Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z projektem 
 
5.3. Roboty montażowe 
 
5.3.1. Studzienki kanalizacyjne 

Prefabrykowane studzienki kanalizacyjne włazowe, zgodnie z PN-EN 1671 
 
5.3.2. Izolacje 

Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem 
nadzoru. 

 
5.3.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał 
zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach 
przewodu. Wskaźnik zagęszczenia Is=1,00. 

 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO-00.00.00 –"Wymagania ogólne" 
pkt. 6. 

 
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 SST i zaakceptowaną przez 
Inżyniera. W szczególności kontrola powinna obejmować: 
-    sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 
stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
-    badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 
-     badanie i pomiary szerokości    grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża 
z kruszywa 
mineralnego lub betonu, 
-    badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
-    sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 

 
7.  Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót  podano w STO-00.00.00 „Wymagania ogólne „ pkt.7.  
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7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 szt. wykonanej studni. 

 
8.    Odbiór robót 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały 
wyniki pozytywne. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: wykonane studzienki  
kanalizacyjne, wykonane komory, wykonana izolacja, zasypany zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 
9.  Podstawa płatności 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO-00.00.00„Wymagania 
ogólne"pkt. 9. 

 
10.  Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
PN-B-11111                  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka  
PN-B-11112                  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-H-74051-00            Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
PN-H-74051 -02           Włazy kanałowe. Klasy B,C,D,(włazy typu ciężkiego ) 
PN-H-74086                  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
BN-62/6738-03,04, 07  Beton hydrotechniczny 
BN-86/8971-08             Prefabrykaty budowlane z betonu Kręgi betonowe i żelbetowe . 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                
i odbioru robót dotyczących zadania pn.: "Renowacja kanałów przy ul. Sikorskiego w  
Skawinie, metodą bezrozkopową przy pomocy rękawów utwardzanych". 

 
 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizowaniu robót ujętych w punkcie 3. 

 
1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną:  
 
1.3.1. Kanały z rur betonowych φ 1350/900 mm na długości 168 mb na przy 

ul. Sikorskiego w Skawinie. 
1.3.1.2. Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 1350/900 mm 

wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału na dł. 168 mb z uwzględnieniem 
kosztu wywozu oraz utylizacji osadów 

1.3.1.3. Przepompowywanie ścieków wg potrzeb (kanały są wypełnione ściekami 
sanitarnymi do wys. 30 cm). 

1.3.1.4. Mechaniczne usunięcie wszystkich wewnętrznych osadów stałych i luźnych  
(produkty korozji i erozji, luźne elementy, wrastające korzenie itp.)  – 168 mb 

1.3.1.5. Inspekcja telewizyjna po czyszczeniu kanałów φ 1350/900 mm – 168 mb. 
1.3.1.6. Remont kanału φ 1350/900 mm dł. 168 mb przy pomocy rękawa  uszczelniającego 

nasączonego żywicami utwardzonego. 
1.3.1.7.  Rękaw uszczelniający - rękaw wykonany z włókniny o strukturze szklanej                        

i pokryty elastyczną folią która po utwardzeniu zostaje usunięta z rękawa                         
o grubości min. 9 mm po utwardzeniu dla kanałów φ 1350/900 mm, który zapewni 
przenoszenie obciążeń pochodzących z ośrodka gruntowego w tym parcie 
hydrostatyczne wody gruntowej oraz obciążeń eksploatacyjnych. Włóknina 
powinna być nasączona żywicami w warunkach fabrycznych (należy załączyć 
raporty z impregnacji). 

1.3.1.8. Odtworzenie i wyprawienie zaprawami mineralnymi na bazie cementów siarczano 
odpornych, wysoce odpornymi na działanie środowisk silnie agresywnych, 
spełniającymi wymagania normy PN-EN 206-1 / DIN 1045-2  dla ekspozycji  XA 
3  oraz wód zakwaszonych w zakresie pH 3,5÷14. o minimalnej grubości powłoki 
10mm wnętrza kominów włazowych do komór betonowych – 4 kpl. 

1.3.1.9. Inspekcja telewizyjna powykonawcza kanałów φ 1350/900 mm – 168 mb. 
1.3.1.10. Zabezpieczenie organizacji ruchu kołowego i pieszego na czas wykonywania 

robót. 
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1.3.2. Przykanaliki z rur kamionkowych i betonowych φ 150-200 mm przy 
ul. Sikorskiego w Skawinie. 
 

1.3.2.1. Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0,15-0.20m 
wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału z uwzględnieniem kosztu wywozu 
oraz utylizacji osadów 

1.3.2.2. Przepompowywanie ścieków wg potrzeb. 
1.3.2.3. Mechaniczne usunięcie wszystkich wewnętrznych osadów stałych i luźnych  

(produkty korozji i erozji, luźne elementy, wrastające korzenie itp.)   
1.3.2.4. Inspekcja telewizyjna po czyszczeniu kanałów φ 150-200 mm. 
1.3.2.5. Remont kanału φ 150-200 mm przy pomocy rękawa  uszczelniającego 

nasączonego żywicami utwardzonego. 
1.3.2.6. Rękaw uszczelniający – elastyczny rękaw wykonany z poliestrowej włókniny                

o strukturze filcowej i pokryty elastyczną powłoka poliuretanową(PU) lub 
polietylenową(PE). Dopuszczalne jest  nasączanie rękawa na placu budowy                       
w warunkach kontrolowanych. 
Rękaw uszczelniający musi spełniać następujące wymagania: 
a) nasączenie żywicami vinyloestrowymi bez styrenu utwardzanego światłem 

UV-LED, powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rękawa powinny być 
gładkie, pozbawione wad w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał obcych, 
końce rękawa powinny być obcięte równo i prostopadle do osi. 

b)  barwa rękawa powinna być na całej jego powierzchni jednakowa pod 
względem odcienia oraz intensywności. 

c) moduł sprężystości krótkoterminowy nie mniejszy niż 1800 Mpa wg. PN-EN 
ISO 178. 

d) wydłużenie przy zerwaniu nie mniejsze niż 0,5%. 
e) brak uszkodzeń powierzchni przy wykonaniu prób na ścieranie. 
f) szczelność w 100%. 
g) minimalna grubość konstrukcyjna rękawa po utwardzeniu nie mniejsza niż 

3mm 
h) grubość minimalna dla rękawów po utwardzeniu to: 
      DN150 – 3mm 
      DN200 – 4mm 
      DN250 – 5mm 
i) przyleganie rękawa do powierzchni wew. kanału na całej długości 

równomiernego utwardzenia rękawa. 
j) rękaw musi mieć wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne do 0,1MPa 

1.3.2.7. Inspekcja telewizyjna powykonawcza kanałów φ 150-200 mm. 
1.3.2.8. Zabezpieczenie organizacji ruchu kołowego i pieszego na czas wykonywania 

robót. 
 

 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
2.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność ze 

Specyfikacją Techniczną i uwagami Inspektora Nadzoru. 
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2.2. Wykonawca robót w oparciu o własne projekty organizacji ruchu, uzyska decyzję 
administracyjną od Zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania 
robót i uiszcza należną opłatę z tego tytułu bez dodatkowego obciążenia 
Zamawiającego. 

2.3. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru ścieków z obiektów na odcinku        
prowadzonych robót poprzez ich przepompowanie do czynnego kanału. 

2.4.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez  Wykonawcę 
robót podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

 
3. MATERIAŁY 

 
     Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach przedmiotowych i Aprobacie Technicznej, a w szczególności: 

1) Rękaw uszczelniający - rękaw wykonany z włókniny o strukturze szklanej i pokryty 
elastyczną folią która po utwardzeniu zostaje usunięta z rękawa o grubości 
zapewniającej przenoszenie obciążeń gruntu oraz obciążeń eksploatacyjnych 

         Włóknina powinna być nasączona żywicami w warunkach fabrycznych (należy załączyć 
raporty z impregnacji).  

           
Rękaw uszczelniający musi spełniać następujące wymagania: 

a) nasączenie żywicami poliestrowymi lub epoksydowymi powierzchnie wewnętrzne                
i zewnętrzne rękawa powinny być gładkie, pozbawione wad  w postaci 
niejednorodności i wtrąceń ciał obcych, końce rękawa powinny być obcięte równo i 
prostopadle do osi, 

b) barwa rękawa powinna być na całej jego powierzchni jednakowa pod względem 
odcienia i intensywności, 

c) na każdym metrze bieżącym rękawa naniesione trwałą farbą cechowanie, 
d) moduł sprężystości krótkoterminowy nie mniejszy niż 16000 wg PN-EN ISO 178, 
e) odporność chemiczna w zakresie pH 4-10 i temperatury do 45 °C, 
f) brak uszkodzeń powierzchni przy wykonywaniu próby na ścieranie, 
g) wymiary rękawa dobrane do średnicy kanału,  
h) szczelność w 100 %, 
i) minimalne grubości konstrukcyjne rękawów po utwardzeniu 

1. dla rur dn:150 mm – 3,0 mm 
2. dla rur dn:200 mm – 4,0 mm 
3. dla rur dn:1350/900 mm – 9 mm 

j) sztywność obwodowa krótkoterminowa S dla kanałów kołowych nie może być 
mniejsza niż 2kN/m2  wg wzoru 

                                                  E 
                                  S =    --------------------------------------- 

                                  [12 x ( dm/e ) 3]                    
                                         

E - krótkoterminowy moduł sprężystości wg PN-EN ISO178 
e   - grubość ścianki 
dm  - średnia średnica rękawa 
e   - grubość ścianki 
dm = dw+(dz-dw)/2 
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dz  - średnica zewnętrzna rękawa 
dw  - średnica wewnętrzna rękawa 
 
k) zapewnienie właściwego stanu kanału po renowacji w postaci jednorodnej gładkiej 

powierzchni kanału 
l) przyleganie rękawa do powierzchni wewnętrznej kanału na całej długości 

równomiernego utwardzenia rękawa. 
m)  odkształcenia, nieregularności wykładziny dopuszczalne są w przypadku 

zmiennej geometrii naprawianego kanału (tzn. łuki, zmiany średnic naprawianego 
kanału wynikające z korozji, przesunięć na złączach, pęknięć materiału 
rodzimego, stosowania rur o zmiennych średnicach itp.) 

n) rękaw musi mieć wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne do 0,1MPa 
 
          Całość prac należy wykonać przy zastosowaniu jednej technologii. 

     Rękawy muszą spełniać wymogi minimalnej sztywności i minimalnej grubości wg  
powyższego opisu. 

 
4. Jakość rękawa przeznaczonego do renowacji musi być 

udokumentowana poprzez: 
 
4.1. Dokument identyfikacyjny dostawę, zawierający: 
 nazwę i znak producenta 
 nazwę materiału 
 średnicę rękawa 
 długość rękawa 
 grubość rękawa 
 datę produkcji i miejsce przeznaczenia 

 
4.2. Raport z impregnacji zawierający : 
 
 nazwę technologii 
 adres zamawiającego, numer zamówienia 
 
dane technologiczne : 
 
 wielkość przenośnika, fakt użycia walców pomiarowych, wartość podciśnienia 
 wymiary rękawa : średnica, grubość ścianki, długość, szerokość po spłaszczeniu, 

wydruk długości oraz rodzaj walca sprawdzającego 
 ocenę wizualną nasączonego rękawa : zmarszczeń, dyspersji żywicy 
 typ żywicy, numer receptury, ilość żywicy kalkulacyjna i faktycznie zużyta  
 dokładne daty i godziny oraz temperatury rozpoczęcia i zakończenia impregnacji 
 wykaz elementów pakowanych razem z rękawem 
 

4.3. Badanie rękawa przy dostawie polegać będzie na: 
 
 sprawdzeniu dokumentów identyfikacyjnych dostawę 
 sprawdzenie stanu dostawy – opakowania 
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 sprawdzenie ogólnego wyglądu (barwa, cechowanie) 

      W przypadku stwierdzenia niezgodności wyników sprawdzenia z wymaganiami, partia 
rękawów nie może być dopuszczona do zastosowania w renowacji kanałów. 
 

4.4. Przechowywanie i transport. 
 

Nasączony żywicą rękaw transportować do miejsca montażu w sposób nie pogarszający 
właściwości rękawa. 

 
5. SPRZĘT 

 
Do wykonania przedmiotu zamówienia należy użyć następującego sprzętu: 
 
 Samochód WUKO 
 kamerę TV, kolor, z głowicą obrotową 
 urządzenie do montażu rękawa uszczelniającego 

 
6. WYKONANIE ROBÓT 

 
6.1 . Szczegółowe warunki wykonania robót. 

 
6.1.1. Organizację ruchu kołowego i pieszego na czas wykonywania robót opracuje 

wykonawca. 
 

6.1.2. Czyszczenie kolektora. 
 

Przed wejściem do kanału, należy go wyprzedzająco przewietrzyć, a następnie 
zapewnić wentylowanie. 
Z kanału usunąć wszystkie wewnętrzne osady stałe i luźne (produkty korozji i erozji, 
luźne elementy, wrastające korzenie itp.) 
Czyszczenie i usuwanie osadów stałych i luźnych należy prowadzić przy wykorzystaniu 
specjalistycznego sprzętu. 
Wszystkie osady muszą zostać wydobyte na powierzchnię i odwiezione na składowisko 
uprawnione do  ich składowania i utylizacji. 

 
 
6.1.3. Inspekcja techniczna przedwykonawcza i powykonawcza.  

 
W celu dokonania dokładnej oceny stanu technicznego kanału - stwierdzenia wielkości 
ubytków i pęknięć ścianek a także stopnia oczyszczenia kanału, należy przeprowadzić 
inspekcję kanału przy pomocy kolorowej i samobieżnej kamery TV z głowicą obrotową.  
W trakcie wykonywania inspekcji głowica kamery powinna być umieszczona centrycznie 
w osi kanału. 
Inspekcja musi zapewnić ciągły pomiar spadku i podstawową charakterystykę kanału                    
z komentarzem słownym operatora. 
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Efektem wykonanej inspekcji jest płyta DVD wraz z raportem z wykonanej inspekcji 
(zawierającym pełen opis stanu kanału) oraz zdjęciami. 

 
6.1.4. Instalacja rękawa uszczelniającego kanały.  

 
Instalację rękawa uszczelniającego rozpocząć od wprowadzenia do oczyszczonego kanału 
cienkiej folii z polietylenu, nylonu lub włókna poliestrowego dostosowanego do kształtu 
kanału przy pomocy sprężonego powietrza w celu uniemożliwienia napływu wód 
gruntowych do remontowanego kanału. 
 
Rękaw uszczelniający nasączony żywicą zamontować wewnątrz kanału. 
Instalację rękawa uszczelniającego prowadzić miarowo przy użyciu taśmociągu                          
z systemem rolek. 
 
Niedopuszczalne jest montowanie rękawa uszczelniającego w sposób mogący prowadzić 
do zgniatania filcu powodując lokalne przemieszczanie żywic. 
Nie zaleca się przeciągania rękawa uszczelniającego w kanale przy użyciu wyciągarek. 
 
Rękaw uszczelniający powinien być odwracany pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego 
wody dobranego w taki sposób, aby uzyskać przenicowanie rękawa od punktu 
początkowego do punktu końcowego i utrzymanie rękawa w stanie ścisłego przylegania 
do ścianek kanału. 

 

Podczas przenicowywania należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do przeciążenia 
włókien materiału rękawa. 

 
6.1.5. Utwardzanie rękawa uszczelniającego kanały  

 
Po zakończeniu procesu przenicowywania rękawa uszczelniającego należy z niezależnego 
źródła wprowadzić ciepło (gorącą wodę) wymaganą do utwardzenia żywicy. 
Źródło ciepła musi być wyposażone w odpowiednie mierniki temperatury wody. 
Czynności związane z procesem utwardzania żywicy należy wykonać zgodnie z 
procedurą producenta. 
Do całości dokumentacji powykonawczej są wymagane raporty z procesu utwardzania. 
Po utwardzeniu wykonać próbę szczelności wg PN-B-10735. 

 
6.1.6. Pompowanie ścieków. 

 
W trakcie przeprowadzania prac renowacyjnych należy zabezpieczyć ciągłe odbieranie 
ścieków sanitarnych. 
Pompowanie ścieków z kolektora musi się odbywać tymczasowymi szczelnymi 
rurociągami dostosowanymi do ilości ścieków do przepompowania. 
Uwzględnić zminimalizowanie utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych. 
Nie dopuszcza się stosowania węży parcianych. 
 

6.1.7. Prace w studniach i komorach kanalizacyjnych.  
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Prace w studniach kanalizacyjnych polegać będą na odtworzeniu jej wytrzymałości 
konstrukcyjnej i szczelności. 
W studniach sieci sanitarnej lub ogólnospławnej występuje zagrożenie agresywnym 
środowiskiem chemicznym - klasa ekspozycji XA2÷XA3 oraz w efekcie kilkuletniej 
eksploatacji silne skażenie podłoża siarczanami pH3,5-14 także pH skroplin na 
powierzchni podłoża. Dlatego, w celu zapewnienia trwałości wykonywanego remontu, 
należy zgodnie z zapisem normy PN-EN 206-1: 2003 tablica F1 w tych warunkach 
stosować wyłącznie materiały na cementach odpornych na siarczany (bez zawartości 
trójglinianu wapniowego C3A=0), w/c < 0,45, klasa > C35/45. 

 
6.1.7.1. Przygotowania podłoża 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania napraw należy oczyścić podłoże z wszelkich 
luźnych i skorodowanych warstw betonu. Należy usunąć wszelkie naloty i zabrudzenia, 
tłuszcze także stare powłoki. Czyste nośne podłoże powinno charakteryzować się 
minimalną wartością przyczepności pojedynczego pomiaru > 1,0 MPa badaną metodą 
„pull-off. Do wykonania przygotowania według powyższych zasada należy stosować 
wodę pod wysokim ciśnieniem (ciśnienie robocze urządzenia > 600 bar) lub wodę pod 
wysokim ciśnieniem z użyciem granulatu lub tzw. turbo dyszy  (ciśnienie robocze 
urządzenia > 300 bar). Nie dopuszcza się stosowania urządzeń do czyszczenia wodą nie 
zapewniających podanych ciśnień roboczych.  
Przygotowanie podłoża prowadzić zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1504 cześć. 10 
pkt.7 wraz z załącznikiem A.7 „Przygotowanie podłoża”. 
 
 

6.1.7.2. Parametry materiałów do renowacji studni 
 

Materiały do renowacji studni powinny charakteryzować się następującymi parametrami: 
- materiały na bazie cementu siarczano-odpornego, nie zawierające C3A 
- Trwale odporne na działanie skroplin do pH > 3,5 
- zbrojone włóknem szklanym 
- odporność na działanie wód zasiarczonych w pełnej klasie ekspozycji XA3 

(badanie przy stężeniu jonów siarczanowych 6000 ml/L) wg PN EN 206-1 
- współczynnik przenikania pary wodnej SD < 2 m 
- przyczepność do podłoża ≥ 2,0 MPa 
- wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach > 50 MPa 
- wytrzymałość na zginanie po 28 dniach > 6 MPa 
- nasiąkliwość po 28 dniach < 10% 
- możliwość obciążenia wodą ≤ 3 godzin 
- maksymalna głębokość wnikania wody w zaprawę mniej niż 8 mm wg EN 

12390-8 
- wytrzymałości na odrywanie (pull-off) po 20 cyklach zamrażania na podłożu 

betonowym powyżej 2 MPa 
- brak przenikania środowisk agresywnych przez powłokę zabezpieczającą 
- wytrzymałości na odrywanie (pull-off) po działaniu jonów SO4 2- 6000 mg/l do 

podłoża betonowego powyżej 1,5 MPa 
- klamry złazowe stalowe powlekane 
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Do remontu studni zastosowane powinny być materiały, spełniające poniższe wymogi: 
- do naprawy kinety i spoczników - jednoskładnikowa szybkowiążąca zaprawa 

naprawcza, odporna na działanie siarczanów w klasie ekspozycji XA 3 (wg normy 
PN-EN 206-1), 

- do zatamowania dynamicznych wypływów wody przez nieszczelności w ściekach – 
jednoskładnikowa, szybkowiążąca, pęczniejąca zaprawa przeznaczona do zamykania 
miejsc wypływu wody, odporna na działanie siarczanów w klasie ekspozycji XA 3 

- do łączenia elementów studzienek - jednoskładnikowa szybkowiążąca zaprawa 
naprawcza, odporna na działanie siarczanów w klasie ekspozycji XA 3 (wg normy 
PN-EN 206-1), 

- do uzupełnienia ubytków wewnątrz studzienki - średnioziarnista zaprawa naprawcza 
przeznaczona dla agresywnego środowiska, odporna na działanie siarczanów w 
klasie ekspozycji XA 3 (wg normy PN-EN 206-1). 

- do zablokowania dopływu wody sączącej się (łzawiącej) przez nieszczelności                     
w ściankach jednoskładnikowa zaprawa szybkowiążąca, pęczniejąca w porach, 
siarczano odporna, bez chlorków, przeznaczona do uszczelniania powierzchni 
zawilgoconych i mało intensywnych sączeń wody, odporna na działanie siarczanów 
w klasie ekspozycji XA 3 (wg normy PN-EN 206-1). 

- do wypełnienia ubytków w kręgach i ściance betonowej, do osadzania stopni 
włazowych w studzience lub komorze - jednoskładnikowa, szybkowiążąca zaprawa 
naprawcza, bez skurczowa, siarczano odporna zaprawa, do stosowania w strefach 
stałego obciążenia wodą, odporna na działanie siarczanów w klasie ekspozycji XA 3 

- do zabezpieczenia wnętrza studni jednoskładnikowa szybkowiążąca zaprawa 
naprawcza, odporna na działanie siarczanów w klasie ekspozycji XA 3 (wg normy 
PN-EN 206-1), 

 
Właściwy remont należy wykonać poprzez nałożenie równomiernego natrysku 
mechaniczną głowica narzutową szybkowiążącej zaprawy mineralnej na bazie 
cementów siarczano odpornych na działanie środowisk silnie agresywnych, spełniającej 
wymagania normy PN EN 206 1 dla ekspozycji XA 3 oraz wód zakwaszonych w 
zakresie pH 3,5-14 na  wewnętrzne ściany i dno studni na grubości minimum 10mm. 
Zaprawa szybkowiążąca winna charakteryzować się przyczepnością do podłoża nie 
mniejszą niż 1MPa. 
 
W studniach należy osadzić stopnie włazowe pokryte tworzywem sztucznym z PN-EN 
13101:2005P 
 

6.1.8. Badanie kanału po wykonaniu renowacji. 
 

Dla każdego odcinka kanału po wykonaniu renowacji przeprowadzić ocenę stanu 
wykładziny kanału. 
Sprawdzenia dokonać wizualnie przy pomocy kamery TV. 
Wykładzina powinna mieć jednolity wygląd na całej remontowanej powierzchni                  
i powinna przylegać na całej gładzi wewnętrznej kanału. Dopuszczalne są niewielkie 
zmarszczenia wynikające ze stanu naprawianego kanału i niejednorodności jego 
średnicy. 
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7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

7.1.  Jakość materiałów.  
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Specyfikacji 
Technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producentów popartych badaniami 
laboratoryjnymi. 

7.2.  Jakość robót. 

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót ze  
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Kontroli jakości podlega : 
- poprawność nałożenia wypraw poprzez pomiar wytrzymałości wypraw mineralnych 
na odrywanie „pull-off” wg PN EN 1542 na wybranych obiektach oraz w miejscach 
wskazanych przez zamawiającego 
- sprawdzenie uzyskania minimalnej grubości wypraw na próbce uzyskanej                       
z badania „pull-off” 
- wyniki odbiorowe wg PN EN 1504-3 dla konstrukcji betonowych 
- warunki odbiorowe wg DWA-M 143-17 dla konstrukcji murowanych (cegła) 
- Ocena optyczna ciągłości nałożenia powłoki, jej równość i równomierność. 
Cały odcinek należy opukać młotkiem w celu wykrycia miejsc głuchych, sprawdzając 
przy okazji czy nie mam miejsc gdzie materiał nie związał lub jest istotnie słabszy 
mechanicznie. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

 
8.1. Odbiorowi podlega wykonanie zakresu robót: 

8.1.1. remont kolektorów 
8.1.2. połączenie przykanalików z kolektorem głównym  
8.1.3. wyprawienie betonowe studni kanalizacyjnych 

 
8.2. Wymogi dotyczące gwarancji: 

8.2.1. Wykonawca musi udzielić Zamawiającemu gwarancji minimum 5 lat na całość 
wykonanego zadania od dnia końcowego odbioru robót. 

 
Odbiór przeprowadza Komisja powołana przez Zamawiającego zgodnie z Aprobatą 
techniczną danej technologii. 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

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

PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-EN 1228  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Rury                   
z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych 
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włóknem szklanym (GRP) – Oznaczanie początkowej 
właściwej sztywności obwodowej 

PN-EN ISO 178 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości podczas zginania. 

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. 

PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja                           
i zgodność. 

PN-EN ISO 11296-1  "Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji 
deszczowej i ściekowej - Część 1: Postanowienia ogólne" 

PN-EN ISO 11296-4:  "Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji 
deszczowej i ściekowej - Część 4: Wykładzina z rur 
utwardzanych na miejscu" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	Zadanie : "Renowacja kanałów przy ul. Sikorskiego w  Skawinie, metodą bezrozkopową przy pomocy rękawów utwardzanych"
	Zadanie : " Renowacja kanałów przy ul. Sikorskiego w  Skawinie, metodą bezrozkopową przy pomocy rękawów utwardzanych"
	Zadanie : " Renowacja kanałów przy ul. Sikorskiego w  Skawinie, metodą bezrozkopową przy pomocy rękawów utwardzanych"
	Zadanie : " Renowacja kanałów przy ul. Sikorskiego w  Skawinie, metodą bezrozkopową przy pomocy rękawów utwardzanych"
	Zadanie : " Renowacja kanałów przy ul. Sikorskiego w  Skawinie, metodą bezrozkopową przy pomocy rękawów utwardzanych"
	Zadanie : " Renowacja kanałów przy ul. Sikorskiego w  Skawinie, metodą bezrozkopową przy pomocy rękawów utwardzanych"
	1. WSTĘP
	W przypadku stwierdzenia niezgodności wyników sprawdzenia z wymaganiami, partia rękawów nie może być dopuszczona do zastosowania w renowacji kanałów.
	5. SPRZĘT
	6. WYKONANIE ROBÓT
	Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót ze  Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.





