
               Projektowanie Dróg Janina Drąg  
          09 – 472  Słupno  ul. Wiosenna 6 

 
 
 
 

OBIEKT :            Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Zubrzyckiego 
 na odcinku ok. 200 m 

 
 
 
 
 
TEMAT             SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
                     ROBÓT    PRZY   BUDOWIE  SIECI   KANALIZACJI  DESZCZOWEJ  
                      W  ULICY  ZUBRZYCKIEGO   W  PŁOCKU 
 
 
 

 
 
 
 
INWESTOR         MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W  PŁOCKU 
                         09 – 400  PŁOCK    
                         Bielska  9/11 

                          
 
 
 

                                                               
                                    
 
PROJEKTANT          mgr inż. Dorota Raźniewska - instalacje sanitarne  
                              upr. bud. Nr 75/91 

 

 

              
 
 
 
 
 
 
 
   MARZEC    2013  r 
 



 2 

 
 
 

SPIS TREŚCI 
 
 
R.1/.  nazwę zamówienia, 
 
R.2.  przedmiot i zakres robót budowlanych, 
 
R.3. wyszczególnienie i opis prac, robót tymczasowych i towarzyszących 
 
R.4.  informacje o terenie budowy: 
 
4.1  organizacji robót budowlanych, 
 
4.2  zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
 
4.3  ochrony środowiska, 
 
4.4  warunków bezpieczeństwa pracy, 
 
4.5  zaplecza dla potrzeb wykonawcy, 
 
4.6  warunków dotyczących organizacji ruchu, 
 
4.7  ogrodzenia, 
 
4.8  zabezpieczenia chodników i jezdni, 
 
R.5. nazwy i kody: 
 
R.6.  określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie 
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rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych; 
 
R.7.  wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 
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technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót 
budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne; 
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     SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT 
              
              
 

R.1/.  nazwa zamówienia, 
Budowa  sieci  kanalizacji deszczowej w ulicy  Zubrzyckiego  w Płocku. 
 

R.2/.  przedmiot i zakres robót budowlanych, 
 Przedmiotem  specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej w ulicy  Zubrzyckiego w Płocku. 
 

R.3/.  wyszczególnienie i opis prac, robót tymczasowych i 
towarzyszących 
- roboty ziemne 
- instalacje zewnętrzne wodno-kanalizacyjne 
 

R.4/.  informacje o terenie budowy: 
- na podstawie ST budowlanej  

 
R.4.1  organizacji robót budowlanych, 
- na podstawie ST budowlanej  

 
R.4.2  zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
- na podstawie ST budowlanej  

 
R.4.3  ochrony środowiska, 

Prace budowlane należy prowadzić w godzinach dziennych i w sposób nie 
powodujący nadmiernego zanieczyszczenia środowiska, głównie w zakresie hałasu, 
emisji pyłów i gazów do powietrza. 

 Wszelkie roboty związane z przedmiotowym przedsięwzięciem należy 
prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, zatwierdzoną dokumentacją i w 
sposób nie zagrażający zdrowiu i życiu ludzi. 

Istniejącą zieleń  w obrębie prowadzonej inwestycji, która nie wymaga 
usunięcia  w związku z realizowanym przedsięwzięciem  należy chronić przed 
zniszczeniem. 

 Roboty należy prowadzić tak by do ziemi nie przedostały się żadne szkodliwe 
substancje. 

Prace budowlane należy zorganizować i prowadzić tak , aby nie powodować 
nadmiernej uciążliwości dla środowiska,  w zakresie hałasu, emisji pyłów i gazów do 
powietrza, odpadów itp.. 
Roboty budowlano – montażowe  prowadzone  będą wykopem otwartym. 

Wykopy   zasypane  będą  piaskiem warstwami ~20cm z  ich zagęszczeniem 
zgodnie z normą BN-72/8932-01 oraz PN-68/B-06050, nadmierna ilość gruntu  z 
wykopów będzie  sukcesywnie odwożona  na składowisko  w Kobiernikach.  
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R.4.4  warunków bezpieczeństwa pracy, 
- na podstawie Informacji  BIOZ  zawartej w P.B.W. 

 
R.4.5  zaplecza dla potrzeb wykonawcy, 
- na podstawie ST budowlanej  
 

R.4.6  warunków dotyczących organizacji ruchu, 
- na podstawie ST budowlanej 

 
R.4.7  ogrodzenia, 
- na podstawie ST budowlanej  

 
R.4.8  zabezpieczenia chodników i jezdni, 
- na podstawie ST budowlanej  

 
R.5/. nazwy i kody wg PKOB: 
– grupa robót -111 
– klasa robót - 1110 
– kategoria  robót – 115,116, 117,118 
 

nazwy i kody wg WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV 
- grupa robót –45 200000-9 (wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części)) 
klasa robót - 45 210000-2 
 
– grupa robót -45 300000-0 (wykonywanie instalacji budowlanych) 
klasa 45.33 
 

R.6/.  określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń 
nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających 
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych; 
 
Wodociąg – zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich 
przeznaczonych do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę 
 
Przewód wodociągowy – rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do 
dostarczania wody odbiorcom 
 
Przyłącze wodociągowe – przewód wodociągowy doprowadzający wodę od 
przewodu magistralnego do budynków i innych punktów czerpalnych 
 
Zasuwy – armatura wbudowana w wodociąg służąca do zamknięcia odpływu wody 
dla wyłączenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociągu 
 
Hydranty przeciwpożarowe – służą do czerpania wody z rurociągów na wypadek 
pożaru 
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Odwodnienie – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
wód opadowych 
 
Kanał deszczowy – kanał przeznaczony do odprowadzania wód opadowych 
 
Kanał sanitarny – kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków sanitarnych 
 
Przykanalik – kanał przeznaczony do połączenia wpustu ściekowego ( lub rury 
deszczowej  )  z siecią kanalizacji deszczowej  lub kanał przeznaczony do 
odprowadzenia ścieków sanitarnych od zabudowy mieszkaniowej 
 
Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna na kanale nie przełazowym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów  

Inżynier - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 
realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

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

Rejestr obmiarów - akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze 
Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz Robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inżyniera. 

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w 
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. * 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

Ślepy kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania 
 

R.7/.  wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, 
transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości; 
- na podstawie ST budowlanej 

 
R.8/.  wymagania ogólne dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych 
lub zalecanych do wykonania robót budowlanych; 
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- na podstawie ST budowlanej  

 
R.9/.  wymagania dotyczące środków transportu; 
- na podstawie ST budowlanej 

 
R.10.  wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z 
podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, 
tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz 
niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, 
przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne; 
 
 
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA (ST) 
 

R.10.1  ROBOTY ZIEMNE 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych. 
 
2. Zakres stosowania ST 
2.2. Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 Inwestor przeprowadzi przetarg na roboty objęte niniejszą dokumentacją. W 
zestawie załączników do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będzie 
projekt umowy. 
Podstawę rozliczeń będą stanowić :  
- kosztorys do Umowy 
- Umowa 
- Protokół odbioru przejściowego i przekazania do eksploatacji poszczególnych  
fragmentów robót, jeżeli  tak ustali  Inwestor 
 
2.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym 
kontraktem. W zakres tych robót wchodzą:  
B.10.2.00- wykopy 
B.10.2.01- warstwy filtracyjne, podsypki  
B.10.2.03- podkład żwirowo-piaskowy  
B.10.2.04- zasypki  
B.10.2.05- transport gruntu                                                                                       
2.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 
 
2.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
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3. Materiały 
3.1. Do wykonania wykopów materiały nie występują. 
 
3.2. Grunty do wykonania podkładu  
Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania 
dotyczące pospółek: 
-  uziarnienie do 50 mm, 
-  łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 
-  zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
-  zawartość cząstek organicznych do 2%. 
 
3.3.  Do zasypywania wykopów (zasypki) może być użyty grunt wydobyty z tego 
samego wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, 
odpadki materiałów budowlanych itp.  
-  max. średnica ziaren d< 120 mm,  
-  wskaźnik różnoziarnistości U>5, 
-  współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 -k>5m/d, 
-  zawartość części organicznych I<2%,                                                                
-  odporność na rozpad <5%. 
 
4. Sprzęt                                                                                                               
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.                         
 
5. Transport  

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 
przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 
6.  Wykonanie robót                                                                                                
6.1. Wykopy  
6.1.1.  Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy 
sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu 
należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji 
wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do 
badań geologicznych. 
 
6.1.2.  warunki ogólne 
Projektowaną oś kanału (przewodu) należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i wi-
doczny, z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć 
za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe 
należy wbić na każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na 
odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co 
najmniej 3 punkty.  
 
Kołki świadki ubija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość 
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery 
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robocze należy osadzać w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg 
reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej.  
 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenia odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 
Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania 
robót. 
 
Obniżenia wód gruntowych należy dokonywać, gdy woda uniemożliwia wykonywanie 
wykopu.  
Obniżenie wód gruntowych należy przeprowadzać tak, aby nie została naruszona 
struktura w podłożu wykonywanego obiektu, ani też w podłożu sąsiednich budowli. 
 
6.1.3 wykonywane wykopów 
a) Wykonanie wykopów wraz z ich ewentualnym odwodnieniem należy 

przeprowadzać zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi w tomie I WTWiO, a w 
przypadkach uzasadnionych na podstawie warunków opracowanych dla danej 
budowy. 

b) Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny 
odpływ wody z wykopu w dół po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach 
dopuszcza się rozpoczęcie wykopu w innym punkcie. 

c) Wykopy wąskoprzestrzenne należy odeskować z zastosowaniem rozpór. 
d) Ściany wykopów szerokoprzestrzennych należy odeskować i podeprzeć 

konstrukcją usztywniającą. 
e) W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy 

celownicze, umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu 
oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy celownicze należy montować nad wykopem na 
wysokości ok. l m, nad powierzchnią terenu w odstępach wynoszących ok. 30 m. 
Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznaczenie projektowanej osi przewodu. 
Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi 
za pomocą niwelatora. Położenie celowników należy sprawdzać codziennie przed 
rozpoczęciom montażu przewodów. 

f) Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 
dokumentacji technicznej. Spód wykopu wykonywanego ręcznie należy 
pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o ok. 5 cm, a w 
gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie 
spód wykopu ustala się na poziomie ok. 20 cm wyższym od rzędnej 
projektowanej, bez względu na rodzaj gruntu. 

g) Wykopy należy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W 
gruntach spoistych wykop należy wykonać początkowo do głębokości mniejszej 
od projektowanej zgodnie z p. 6, a następnie pogłębić do właściwej głębokości 
bezpośrednio przed ułożeniem podsypki piaskowej lub elementów dennych ka-
nału. 

h) Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli na 
głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy 
je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem. 

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm dla gruntów 
zwięzłych, +5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja 
szerokości wykopu wynosi +5 cm. 
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6.1.4.  Zabezpieczenie skarp wykopów 
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
-  w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
-  w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
-  w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 
 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane 
następujące zabezpieczenia: 
-  w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na   
   szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna  
   być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające  
   odpływ wód opadowych. 
-  naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody   
   opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych  
   nachyleń. 
-  stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania  
   niekorzystnych czynników. 
 
6.1.5.  Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
 
6.1.6.  Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
 
Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem 
posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
 
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza 
poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem 
celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
 
6.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy  
6.2.1.  Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po 
uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 
6.2.2.  Warunki wykonania podkładu  
Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z od-
padków materiałów budowlanych. 
 
Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie 
warstwami grubości 25 cm. 
 
Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu obiektu. 
 
Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od 
Js - 0,9 według próby normalnej Proctora. 
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6.3. Zasypki  
6.3.1.  Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 
Inżyniera co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
6.3.2.  Warunki wykonania zasypki 
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 
przewidzianych w nim robót. 
 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z od-
padków materiałów budowlanych i śmieci. 
 
Układanie 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 zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js 
= 0,95 wg próby normalnej Proctora. 
 
Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w 
sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
 
7. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 6.1. do 6.4. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w p. 11. 
 
7.1.  Wykopy  
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu 
powinny obejmować: 
-  zgodność wykonania robót z dokumentacją 
-  prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
-  przygotowanie terenu                  
-  rodzaj i stan gruntu w podłożu 
-  wymiary wykopów 
-  zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 
 
7.2.  Wykonanie podkładów  
Sprawdzeniu podlega: 
-  przygotowanie podłoża 
-  materiał użyty na podkład 
-  grubość i równomierność warstw podkładu 
-  sposób i jakość zagęszczenia 
 
7.3 Zasypki wg  
Sprawdzeniu podlega: 
-  stan wykopu przed zasypaniem 
-  materiały do zasypki                                                                                               -  
grubość i równomierność warstw zasypki 
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-  sposób i jakość zagęszczenia                                                                                    
 
Odchyłki grubości podłoża wzmocnionego od dokumentacji technicznej nie mogą 
przekraczać 10 mm. 
W wykopach nawodnionych, niezależnie od rodzaju gruntu, równolegle z budową 
podłoża, należy ułożyć w podłożu drenaż odwadniający z sączków ceramicznych. W 
wykopach o nieznacznym nawodnieniu jako warstwa drenująca dno wykopu może 
wystarczać warstwa podłoża żwirowo-piaskowego. W gruntach płynnych (kurzawka, 
silnie nawodniony piasek drobnoziarnisty) odwodnienie dna wykopu i budowę 
podłoża należy wykonywać według projektu odwodnienia za pomocą filtrów igłowych, 
studni z filtrami lub wierceń i systemu odprowadzania. 
 
Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoża wzmocnionego od osi przewodu nie 
może przekraczać: 
- dla przewodów z tworzyw sztucznych  10 cm, 
- dla przewodów pozostałych       5 cm. 
 
Różnica rzędnych wykonanego podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji 
technicznej nie może w żadnym punkcie przekroczyć wartości: 
- dla przewodów z tworzyw sztucznych oraz kanałów sieci cieplnej    ± 5 cm, 
- dla przewodów azbestowo-cementowych    ± 3 cm, 
- dla pozostałych przewodów   ± 2 cm. 
Występujące różnice nie mogą na żadnym odcinku przewodu spowodować spadku 
przeciwnego ani też jego zmniejszenia do zera. 
 
8. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- wykopy - [m3] 
- podkłady i nasypy - [m3] 
- zasypki - [m3] 
- transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 
 
9. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Należy wykonać inwentaryzację powykonawczą robot wraz z rzędnymi 
wysokościowymi. 
 
10. Podstawa płatności 
wg umowy ryczałtowej na wykonanie kompleksowe zadania 
 
11.   Przepisy związane 
 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 
jednostki miary. 
BN-77/8931-12             Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999         Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
PN-EN 10248-1:1999   Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.  
                                      Techniczne warunki dostawy. 
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PN-EN 10248-2:1999    Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.  
                                      Tolerancje kształtów i wymiarów 
 
R.10.2 ZEWNETRZNE ROBOTY KANALIZACYJNE 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem specyfikacji są wymagania wykonania i odbioru budowy  sieci 
wodociągowej z przyłączami, budowa  deszczowej w ulicy  Zubrzyckiego w Płocku 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami, budowę kanalizacji  
deszczowej w ulicy  Zubrzyckiego w Płocku 
 
B.10.02.02 – zewnętrzne sieci kanalizacji 
 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 

2.1. Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny 
odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny 
mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez 
jednostki upoważnione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.  

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i od 
wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub 
uszkodzeniami. Rury, tzw. odbiorowe, oraz rury ze stali stopowych powinny mieć 
trwałe oznaczenia. Rury te należy na budowie składować na oddzielnych regałach 
pod wiatą, a w przypadku magazynowania przez krótki czas - w oddzielnych stosach. 

 
2.2. Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny być proste, bez 

widocznego zowalizowania, zgnieceń i zniekształceń. Rury z polichlorku winylu i 
polietylenu można składować na otwartym powietrzu w temperaturze zewnętrznej nie 
niższej niż -5°C, zabezpieczając je przed promieniami słonecznymi i opadami. 
Podłoże, na którym składuje się rury, musi być równe, tak by rura była podparta na 
całej długości; wysokość stosu rur nie może przekraczać 1,0 m. Wymagania 
techniczne dla rur z innych materiałów lub rur dostarczonych w zwojach powinny być 
podane przez producenta. 
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Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej 
Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania 
materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez 
zgody Inżyniera. 
 
Składowanie materiałów  może odbywać się na otwartej, wygrodzonej powierzchni, 
układając w pozycji leżącej wielowarstwowo. Powierzchnie składowe powinny być 
utwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniem się wód opadowych. W 
składowaniu poziomym pierwszą warstwę należy ułożyć na podkładach drewnianych. 
 
3.   Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznego sprzętu. 
Wykonanie robót budowlano – montażowych należy powierzyć firmie posiadającą 
praktykę w prowadzeniu robót  objętych zakresem niniejszego opracowania oraz 
posiada kadrę wykwalifikowaną do prowadzenia robót. Firma winna posiadać 
również sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania zakresu robót. 
Jako minimalne wyposażenie można uznać posiadanie : 
 - pił do cięcia elementów kamionkowych, betonowych i drewna 
 - koparki, koparko – spycharki 
 - elementy niezbędne do wykonania szalunków wykopów 
 - samochody – wywrotki 
 - sprzęt samochodowy do transportu  rur i elementów betonowych 
 - samojezdne dźwigi 
 - sprzęt do zagęszczania zasypki w wykopie 
 - betoniarki 
 - pompy do odwadniania wykopów 
 - drobne elektronarzędzia 
 - inne nie wymienione powyżej niezbędne i ułatwiające realizację  
    przedmiotowego zadania 
 - sprzęt do wykonania przewiertów pod drogą urządzoną 
 
4. Transport 
- na podstawie ST budowlanej 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Montaż przewodów rurowych 
Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i 
na stykach starannie oczyścić; rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie 
wolno używać,  
 
Dopuszcza się użycie rur kielichowych uszkodzonych na bosym końcu, po starannym 
obcięciu uszkodzeń; płaszczyzna cięcia powinna być prostopadła do osi rury. 
Zabezpieczenie miejsc uszkodzonych przez klejenie, lutowanie lub stosowanie 
opasek jest niedopuszczalne,  
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Izolację antykorozyjną rur uszkodzoną w czasie transportu lub montażu wstępnego 
należy przed użyciem rur do montażu naprawić przez staranne usunięcie uszkodzeń 
i wykonanie nowej izolacji, sięgającej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone. 
 
Opuszczanie odcinków przewodów, zmontowanych lub zespawanych uprzednio na 
powierzchni ziemi, do wykopów, kanałów lub podnoszenie na estakady oraz 
przesuwanie ich na podporach należy wykonywać w sposób zabezpieczający przed 
możliwością uszkodzenia po łączeń i izolacji. 
 
Rury ochronne zakładane w miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej 
powinny mieć grubość ścianki dostosowaną do przewidywanych obciążeń nie 
mniejszą jednak niż 6 mm. 
 
Średnica wewnętrzna rury ochronnej powinna być większa od średnicy zewnętrznej 
rury przewodowej: 
- dla przewodów średnicy do 150 mm o 1,5%, 
- dla przewodów średnicy 150 mm o l,25%. 
 
Dla przewodów z izolacją antykorozyjną lub cieplną jako średnicę zewnętrzną rury 
przewodowej należy przyjmować zewnętrzną średnicę płaszcza ochronnego izolacji. 
Długość rury ochronnej zależy od rodzaju obiektu, pod którym przechodzi rura 
ochronna, a mianowicie: 
- przy przekraczaniu dróg komunikacyjnych, przeznaczonych dla ruchu pojazdów, 
końce rury ochronnej powinny znajdować się co najmniej w odległości 5,0 m od 
skrajnej linii drogi; przy przejściu pod drogami komunikacyjnymi w wykopie lub 
nasypie obowiązują minimalne odległości podane w p. a), 

- na końcach rur ochronnych powinny znajdować się studzienki lub komory rewizyjne. 

Przy przerwach w układaniu rur należy dokładnie zabezpieczyć końcówki 
przewodów, szczególnie rur układanych w wykopach, przed zamuleniem wodą 
gruntową, deszczową lub innymi zanieczyszczeniami, stosując zaślepki, korki z 
drewna lub innego materiału albo króćce z kołnierzem. 
 
Przed zasypaniem przewodu ułożonego w ziemi należy sprawdzić osiowość 
przewodu, zgodność spadków z projektem i przeprowadzić próby szczelności. 
 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń rur. Jeżeli w miejscach tych są założone - tuleje, wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić sznurem 
azbestowym w przypadku przewodów cieplnych, a kitem lub sznurem konopnym 
smołowanym w przypadku przewodów zimnych. Wypełnienie powinno zapewniać 
jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu, np. wywołanego wydłużeniami 
termicznymi. Długość tulei powinna być większa o 6-8 mm od grubości ściany lub 
stropu.  
 
W przypadku prowadzenia kilku przewodów - jeden nad drugim - należy zachować 
następującą kolejność, od najwyżej położonych:  
- przewody gazowe, 
- przewody c.o.,  
- przewody c.w.,  
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- przewody wodociągowe, 
- przewody kanalizacyjne. 
 
Dopuszczalna odchyłka przewodu pionowego od pionu nie może przekraczać ±10 
mm na 10 m długości przewodu pionowego. 
 
Przewody poziome długości powyżej 2,0 m prowadzone po ścianach budynku należy 
mocować do ścian za pomocą haków lub uchwytów. 
 
5.2. Połączenia rur 
Połączenia kielichowe 
Bosy koniec rury układanej powinien być umieszczony współosiowo w kielichu rury 
poprzedniej. Między bosym końcem rury, a wewnętrznym czołem kielicha należy 
pozostawić szczelinę 3-5 mm. Dopuszcza się lekką zmianę kierunku rury w kielichu 
pod warunkiem, że szczelina między rurą i kielichem będzie wynosić co najmniej 6 
mm. 
Przy połączeniach kielichowych jako pierwszą warstwę uszczelniającą stosuje się 
sznur konopny. Uszczelnienie sznurem konopnym należy wykonać przez nawijanie 
go na bosy koniec rury, przy czym długość odcinków nawijanych nie może być 
mniejsza od 3/4 zewnętrznej średnicy przewodu. 
Szczegółowe warunki dla połączeń kielichowych w zależności od przeznaczenia 
przewodu. 
 
6.    Kontrola jakości 
- na podstawie ST budowlanej 
 
7. Obmiar robót 
-1 m wykonanych instalacji 
 
8. Odbiór robót 
1. Odbiór częściowy obejmuje badanie: 
- zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
- materiałów, 
- szczelności. 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż 
odległość między studzienkami. 
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu i wpisane 
do dziennika budowy oraz podpisane przez nadzór techniczny i członków komisji 
sprawdzającej. 
 
2.  Odbiór techniczny końcowy obejmuje: 
- sprawdzenie protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach częściowych, 
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień, 
- sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych 
dokumentacją. Wyniki odbioru technicznego końcowego należy ująć w protokole. 
 
9. podstawa płatności 
wg umowy ryczałtowej na wykonanie kompleksowe zadania 
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R.11/.  opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i 
robót budowlanych,  

Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

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

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

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

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

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

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

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

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

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

- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość Robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań 
materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 
Umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do 
użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
Badania prowadzone przez Inżyniera 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
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Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2) 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 
Specyfikacji Technicznej. 
 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 

Dokumenty budowy  

Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu 
Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

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

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronolo-
gicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
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- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 
przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 

- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki     
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

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

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 

Rejestr Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się 
w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru 
Obmiarów. 

Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
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- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy 
cywilnoprawne, 

- protokoły odbioru Robót, 

 -  protokoły narad i ustaleń, korespondencję na budowie. 

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 z prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
R.12/.  wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót; 
 
Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o 
zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji 
Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

Zasady określania ilości Robót i materiałów 
(Należy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości i 
odległości pomiędzy punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. Omówić 
metody obliczania ilości robót, np. przy obliczaniu powierzchni ścian do tynkowania 
liczy się najpierw łączną powierzchnię ścian łącznie z otworami i powierzchniami 
nieotynkowanymi, a następnie od tej powierzchni odejmuje się obliczoną wcześniej 
łączną powierzchnię otworów i powierzchni nieotynkowanych przy założeniu 
pominięcia w tym rachunku powierzchni otworów i powierzchni nieotynkowanych 
mniejszych od granicznej wielkości). 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. 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 przez cały okres trwania Robót. 

Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
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Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca 
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, 
którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem. 
 
R.13/.  opis sposobu odbioru robót budowlanych; 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi wstępnemu 

d) odbiorowi końcowemu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami 

Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
 
Odbiór wstępny Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

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

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Umownych. 

Dokumenty do odbioru wstępnego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół 
odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów 
(oryginały). 

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i 
ew. PZJ. 

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
ST i ew. PZJ. 

8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 

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

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
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12. Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poro-
zumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór wstępny Robót". 
 
R.14/.  opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac 
towarzyszących; 

podstawa płatności  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

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

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
-  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,      
    ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
- wartość prac sprzętu wraz z kosztami, 
- koszty  pośrednie zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
- geodezyjne wytyczanie, 
     Do zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu jest zobowiązany zgodnie z 
artykułem 22 Prawa budowlanego kierownik budowy. Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i 
zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie określa warunki, jakim powinny odpowiadać powyższe 
opracowania i czynności dokonywane podczas projektowania, budowy, remontu i 
utrzymywania obiektów budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na 
budowę. 
       Podstawowym warunkiem jest wymóg, aby wszystkie opracowania i czynności 
objęte tym rozporządzeniem wykonywały osoby posiadające uprawnienia zawodowe w 
dziedzinie geodezji i kartografii wynikające z Ustawy Prawo geodezyjne i karto-
graficzne z dnia 17 maja 1989 r. 
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Geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych w terenie służy usytuowaniu tych 
obiektów zgodnie z projektem budowlanym, a w szczególności zachowaniu 
przewidzianego w projekcie położenia wyznaczonych obiektów względem obiektów już 
istniejących i wznoszonych oraz granic nieruchomości. W terenie wytycza się i 
utrwala na gruncie takie elementy, jak: 
- główne osie obiektów budowlanych i podziemnych, 
- charakterystyczne punkty projektowanego obiektu, 
(geodeta potwierdza wykonanie niniejszych prac geodezyjnych wpisem do dziennika 
budowy. Wykonawca powinien posiadać uprawnienia zawodowe w zakresie: 
geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne. Nada-
wane są one obecnie przez Głównego Geodetę Kraju na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnień zawodowych w 
dziedzinie geodezji i kartografii. 

W szczególności wytycza się geodezyjnie w odniesieniu do takich obiektów jak: 
a/.  teren zakładu przemysłowego   granice zewnętrzne zakładu, granice rezerwy 
terenowej pozostającej poza  aktualnymi  granicami  zakładu,  granice obszarów 
przeznaczonych dla poszczególnych wykonawców budowy; 
 
b/.  kolej    granice zewnętrzne obszarów kolejowych, osie torów, rozjazdy i 
skrzyżowania torów oraz inne urządzenia techniczno-kolejowe, a także 
towarzyszące obiekty inżynierskie; 
  
c/. drogi    granice zewnętrzne pasa drogowego, charakterystyczne punkty osi i korony 
drogi, skrzyżowania dróg, drogowe obiekty inżynierskie, urządzenia techniczno-
drogowe; cieki wodne    granice pasa cieku, oś i l inie brzegowe kanału, l inie 
zalewowe zbiorników wodnych, linie brzegowe w przypadku regulacji rzeki, 
wodne budowle inżynierskie; 
 
d/. roboty ziemne    granice robót i poszczególnych działek, granice tarasów, punkty 
charakterystyczne skarp, punkty wysokościowe; 
 
e/. przewody podziemne, naziemne i napowietrzne osie tras określone punktami 
załamania w płaszczyźnie poziomej i pionowej, punkty rozgałęzień i podłączeń, 
punkty /osie /ustawienia podpór; 
 
f) budynki oraz budowle i urządzenia przemysłowe: 
 
g/. punkty główne obiektów, tzn. punkty określające jednoznacznie położenie obiektu w 
układzie współrzędnych osnowy realizacyjnej i punkty określające jednoznacznie 
położenie głównych osi obiektu i osi elementów łączących funkcjonalnie obiekt z 
pozostałymi obiektami jako całością, 
 
h/. punkty wysokościowe wyznaczające jednoznacznie poziom zerowy budowli. 

Szkic dokumentacyjny 
Do przeprowadzenia w terenie wytyczenia obiektu niezbędne są miary liniowe i kątowe, 
które odniosą wyznaczane punkty do osnowy geodezyjnej. Miary te nie zawsze są 
zawarte jako dane liczbowe w projekcie. Muszą być z projektu odczytane jedną z po-
niższych metod: 
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1) graficzną, 
2) analityczno-graficzną, 
3) analityczną. 
Metoda graficzna stosowana jest, gdy nie ma dużych wymagań, co do dokładności 
tyczenia, a w projekcie dominują elementy graficzne. Na podstawie projektu określa się 
więc: 
- długość odcinków prostych, 
- kąty poziome, 
- rzędne i odcięte względem l in i i  osnowy, 
- odległości od szczegółów sytuacyjnych uwzględnionych na mapie. 
Dla tej metody niezwykle ważne jest sprawdzenie kartometryczności podkładu 
mapowego  
Metoda analityczno-graficzna łączy elementy metody graficznej (część danych do 
wytyczenia pozyskuje się jak wyżej) z elementami metody analitycznej, w której 
wykorzystuje się m.in. miary podane w projekcie. 
Metoda analityczna stosowana jest wówczas, gdy graficzne ustalenie miar do 
wytyczenia nie zapewniłoby żądanej dokładności. W takiej sytuacji dokonuje się 
dodatkowo pomocniczych pomiarów w terenie w nawiązaniu do osnowy geodezyjnej 
tam odszukanej. Z tak uzyskanych danych ustala się miarowe elementy do tyczenia 
obiektów. 
 
Wyznaczanie osi i konturów wykopów wąskoprzestrzennych 
 
a/. wykopy wąskoprzestrzenne liniowe o ścianach pionowych nie umocnionych 
lub z rozparciem należy oznaczyć w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i 
zarysów krawędzi; paliki ustawić co 20—50 m i we wszystkich załamaniach osi 
wykopu. 
b/. osie wykopu i jego krawędzie mogą być  wyznaczane za pomocą sznura 
przeciągniętego między   palikami.   Głębokość   wykopu   należy sprawdzać za 
pomocą niwelatora. 
c/. w przypadku wykopu wąskoprzestrzennego o ścianach  pochyłych 
pochylenie skarp wyznaczyć należy przy  pomocy szablonów ustawionych przy 
krawędzi wykopu. 
 
 - inwentaryzacja powykonawcza, 
Po zakończeniu robót budowlanych dokumentacja budowlana wraz z budowy 
dokumentacja z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, staje się dokumentacją powykonawczą. 
Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, ma obowiązek przekazania 
właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację 
powykonawczą. 
Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a 
także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń 
związanych z tym obiektem. 
Całą dokumentacja budowy wraz z dokumentacja powykonawczą oraz opracowania 
projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w 
toku jego użytkowania, muszą być przechowywana, przez właściciela lub zarządcę 
obiektu budowlanego, przez cały okres istnienia obiektu. Właściciel lub zarządca 
obiektu budowlanego jest zobowiązany udostępniać tę dokumentację powykonawcza 
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wykonawczą przedstawicielom właściwego organu oraz innych jednostek 
organizacyjnych i organów upoważnionych do kontroli utrzymania obiektów 
budowlanych we właściwym stanie technicznym oraz do kontroli przestrzegania 
przepisów obowiązujących w budownictwie. 
Od momentu przekazania obiektu do użytkowania należy prowadzić książkę obiektu 
budowlanego. 
 
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 

a/. po zakończeniu budowy (lub jej etapu) powinna być sporządzona przez 
wykonawcę robót   dokumentacja   geodezyjna   powykonawcza obejmująca 
układ pomiarowy na placu  budowy, szkice sporządzone przez obsługę 
geodezyjną na terenie budowy, sprawozdania techniczne z pomiarów z 
podaniem przyjętych dokładności pomiaru itp. 

 

b/. geodezyjna   dokumentacja  powykonawcza powinna być przekazana 
inwestorowi (użytkownikowi) w chwili przejęcia przez niego obiektu do  
eksploatacji.  Dokumentacja ta powinna stanowić integralną część 
dokumentacji wykonanego obiektu. 

 

c/. w przypadku wspólnego wykonywania pomiarów niwelacyjnych przez 
wykonawcę i inwestora wyniki tych pomiarów stanowią integralną część 
powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 
 
R.15/. dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym 
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne 
dokumenty i ustalenia techniczne. 
 
  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane – tekst jednolity  

opublikowany w roku 2003 Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z 21 listopada  
( Dz. U nr 207 poz. 2016 ze zmianami ) 
 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego. ( Dz. U. z 3003 r nr 120 poz.1133 ) 
 

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.02.108.953 

`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.02.108.953 Dz. U. 04.198.2042 ) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego ( Dz. U. z 2003 r 
nr 120 poz. 1134 ) 
 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.w 
sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o 
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posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i 
decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U.nr 120 poz, 1127, zm. Dz. U.z 2004 r 
nr 242 poz. 2421 ) 

 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72 poz. 7747  z 2001 r 
wraz  ze zmianami Dz. U. nr 113 poz. 984 z 2002 r ) 

 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody ( Dz. U. nr 92 

poz. 880 ). 
 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. 
nr 92 poz. 881 ). 

 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy ( Dz. U. nr 129 poz. 844 ) 

 
Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 r ). 

 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U.04.19.177 ) 
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w 
sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności 
z Polską Normą. Dz.U.02.241.2077 
(Dz. U. z dnia 31 grudnia 2002 r.) 
 
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r.) Dz.U.03.80.717 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 
2002 r. nr 75 poz. 690, zm. z 2003 r. nr 33 poz. 270, z 2004 r nr 
109 poz. 1156 ) 

 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i 
innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych ( Dz. U. nr 118 poz. 1268 ). 

 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 

z dnia 21 lutego 1995 r w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 
geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie ( Dz. U. nr 25 poz. 133 ). 
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Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 15 kwietnia 1999 r w sprawie ochrony znaków geodezyjnych ( Dz. U. 
nr 45 poz. 454 z 1999 r ). 

 
Rozporządzenie Rady  Ministrów z dnia 19 maja 1999 r w sprawie 

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących 
mienie komunalne ( Dz. U. nr 50 poz. 501 z 1999 r ). 

 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 5 sierpnia 1998 r w sprawie aprobat kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych ( Dz. U. nr 107 poz. 679 
z 1998 r i nr 8 poz. 71 i nr 25 poz. 256 z 2002 r ). 

 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  11.08.2004  r w 

sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 
2004 r ). 

 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 43 poz. 430 ). 

 
 
PN-EN 1401-1: 1999 ‘’ Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych, 

podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego 
polichlorku winyli ( PVC – U ) do odwadniania i kanalizacji. Część I – 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. ‘’ 

 
PN-EN 476 : 2000  ‘’ Systemy odwadniające. Wymagania ogólne 

dotyczące elementów stosowanych w systemie kanalizacji grawitacyjnej ‘’. 
 

 
PN – B – 10736 : 1999  ‘’ Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla 

przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania’’. 

 
PN-92/B-10735 ‘’ Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze’’. 
 
PN-86/B-02480 ‘’ Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i 

opis gruntów’’. 
 
PN-EN 1401-1: 1999 ‘’ Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych, 

podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego 
polichlorku winyli ( PVC – U ) do odwadniania i kanalizacji. Część I – 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. ‘’ 

 
PN-EN 476 : 2000  ‘’ Systemy odwadniające. Wymagania ogólne 

dotyczące elementów stosowanych w systemie kanalizacji grawitacyjnej ‘’. 
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PN - 81/C – 89203   ‘’ Kształtki  z   nieplastyfikowanego  polichlorku 
winylu ”. 

 
PN - 80/C- 89205   ‘’ Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu ‘’. 
 
PN – B – 10729 :  1999  ‘’ Kanalizacja.  Studzienki  kanalizacyjne ‘’. 
 
PN – EN  124 : 2000  ‘’ Zwieńczenia wpustów i włazów kanalizacyjnych 

dla traktów pieszych i jezdnych ‘’. 
 
PN – EN    752 :  2000  ‘’  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne  :  

 752 – 1  Pojęcia ogólne i definicje,  752 – 2 Wymagania  
 

PN – EN  752 – 5 : 2001  ‘’ Systemy kanalizacyjne zewnętrzne, 
Modernizacja ‘’. 

 
PN – EN  1671 : 2001  ‘’ Zewnętrzne   systemy   kanalizacji  

ciśnieniowej ‘’. 
PN – 64 /H – 74086   ‘’  Stopnie   żeliwne   do   studzienek 

kanalizacyjnych ‘’. 
PN – B – 10736 : 1999  ‘’ Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla 

przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania’’. 

 


