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ST-00 – WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00 
Specyfikacje Techniczne ST-00 zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania pn. „Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków  
w miejscowości Cołdanki, położonej na terenie działki o nr ewid. 94/2, obręb ewid. Nowy Dwór, gmina 
Chojnice”. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 

Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych  
w punkcie 1.1. jako część Dokumentacji Przetargowej. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 

Technicznymi: 
 ST-01 Roboty montażowe kanalizacji sanitarnej 
 ST-02 Roboty elektryczne 
 

1.3.2. W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm  
i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji 
Technicznych i czytane w połączeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. Zakłada 
się iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowane będą miały 
ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile 
wyraźnie nie stwierdzono inaczej. Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie  
z obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach  
Technicznych. Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – zbiór norm i wytycznych do 
prawidłowego wykonania robót budowlanych  
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonywanych robót zakrywalnych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu 
Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy. 
Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, służące do przeprowadzania 
wszelkich badań i prób związanych z realizacją Kontraktu oraz oceną jakości Materiałów i Robót. 
Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej 
ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz 
wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych 
Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący część jego oferty. 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 
Zgłoszenie budowy – brak sprzeciwu organu budowlanego, co do wykonywania robót 
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Dokumentacja budowy – załącznik do zgłoszeni robót wraz z załączonym dziennikiem budowy, protokoły 
odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi  
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 
budownictwie 
Dziennik budowy – dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno – budowlanego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy. 
W terminie określonym w Warunkach Kontraktu Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne dla Robót, lokalizację i 
współrzędne państwowe głównych punktów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru, oraz Dokumentację Projektową 
i Specyfikacje Techniczne. 
1.5.2. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu. 
Wykonawca otrzyma od Inspektora nadzoru po przyznaniu Kontraktu jeden egzemplarz Dokumentacji 
Projektowej na Roboty objęte Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert pełna dokumentacja Projektowa 
znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 
1.5.3. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę. 

1. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy, jeżeli 
taka konieczność zachodzi. Koszty tego projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

2. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robót.  
3. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno-wykonawczą dla 

zrealizowanych Robót – zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwiającą naniesienie zmian na mapę 
zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopię mapy 
powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Koszt tej dokumentacji należy 
uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urządzenia lub Materiały, które nie będą w pełni zgodne z 
Dokumentacją Projektową, lub Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i nie będą 
one spełniały minimalnych wymagań Zamawiającego, a będzie to miało wpływ na przyjęte rozwiązanie 
projektowe, to takie Urządzenia i Materiały oraz wszelkie zmiany z tym związane winny być ujęte przez 
Wykonawcę w ofercie bez dodatkowych opłat 

5. W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową, lub 
Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i będzie to miało wpływ na 
niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te 
rozebrane na koszt Wykonawcy. 

6. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obsługi i dokumentacje techniczno-ruchowe dla 
dostarczonych urządzeń. Koszty tych dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

1.5.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 

są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentów jest 
tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieżności, 
wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów określonych wg skali rysunku. Poszczególne 
dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności pod względem ważności: 

- Specyfikacje Techniczne 
- Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w Dokumentacji 
Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić 
Inspektora nadzoru, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień. 

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z planem sytuacyjnym, rzutami 
obiektów, profilami podłużnymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektów inżynierskich i 
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wymaganiami materiałowymi określonymi w Dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach 
Technicznych. 

3. Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji.  
Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych nieznacznych odchyleń od 
wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową, lub 
Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 
1. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia 

uzgodniony wcześniej projekt organizacji Robót. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt ten 
powinien być aktualizowany na bieżąco przez Wykonawcę. 

2. Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać, lub dostarczyć tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, takie jak zapory, płoty, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca zapewni 
odpowiednie i stałe całodobowe warunki widoczności urządzeń zabezpieczających. Wszystkie znaki, 
zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich 
ustawieniem. 

4. Wykonawca powinien spełnić międzynarodowe standardy Higieny, a w szczególności następujące: 
 Cały personel powinien mieć aktualne badania lekarskie 
 Należy utrzymywać ścisłą dyscyplinę odnośnie higieny osobistej 
 Pojazdy, urządzenia, narzędzia i ubrania ochronne mają być utrzymane w czystości i dezynfekowane 

5. Wykonawca powinien pouczyć wszystkie osoby o potrzebie ścisłej higieny osobistej. W szczególności 
każda osoba powinna być poinformowana, że na budowie musi korzystać z urządzeń sanitarnych 
dostarczonych na budowę przy załatwianiu potrzeb osobistych. Niewłaściwe korzystanie z tych urządzeń 
spowoduje, że tej osobie nakaże się opuszczenie budowy na stałe.  

6. Wykonawca Powinien podjąć wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć ryzyka przedostania się obcych 
materiałów, ciał i substancji do rurociągów. Wykonawca powinien strzec się przed przedostaniem się 
obcych materiałów do rurociągu przy układaniu przewodów. 

7. W wypadku rozlania paliwa bądź chemikaliów na budowie, należy przerwać wszelkie prace, zatrzymać 
źródło wycieku i skażony grunt niezwłocznie wykopać i usunąć z budowy. Natychmiast należy zawiadomić 
Inspektora nadzoru o tym incydencie. 

8. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowiące część tymczasowych robót Wykonawcy, w tym pomieszczenia 
na budowie, powinny spełniać odnośne międzynarodowe standardy i powinny być utrzymane w stanie 
gwarantującym ciągłe bezpieczeństwo osób zatrudnionych. 

9. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 
1.5.6. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru: 
1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Każda z tych tablic będzie podawała 
podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna być zatwierdzona przez Inspektora nadzoru, 
1.5.7. Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i stosować je w 
czasie prowadzenia Robót. 
Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków: 

a. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie powodowały 
zniszczeń w środowisku naturalnym 

b. Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 
- możliwością powstania pożaru 

c. Praca sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń w 
środowisku naturalnym na Terenu budowy i poza nim 
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Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
 
1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej 
Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w Maszynach i 
Sprzęcie Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w efekcie realizacji 
Robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż 
dopuszczalne. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
1.5.10. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 

1. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracy 
swych pracowników i zapewni właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony osób zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu pracującego na 
Terenie Budowy. 

4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są uwzględnione 
przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

5. Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnoszące się do bezpieczeństwa i 
higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi. W szczególności, zwraca się uwagę Wykonawcy na 
właściwe: 
 Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną 
 Szalowanie wykopów, drabiny zejściowe, i podesty robocze 
 Urządzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznośne itp. 
 Dojścia na budowę i oświetlenie 
 Sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne 
 Sprzęt pomiaru gazu 
 Pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym stołówki umywalnie i toalety 
 Środki przeciwpożarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy 

Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że wszelkie wymogi i zobowiązania 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla pracowników oraz warunki socjalne są spełnione. 

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki ostrożności, aby 
zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania i ratunkowy. 

7. W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo wszystkich osób 
upoważnionych do przebywania na budowie.  

8. Zgodnie z artykułem 21A ust.1 Ustawy „Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót. 

1.5.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub 

prywatnej. 
2. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót, lub brakiem koniecznych działań ze 

strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej 
własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
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3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania 
dalszej decyzji. 

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne i nadziemne o 
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbędnych adaptacji 
i innych koniecznych robót w obrębie Terenu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak 
niż w czasie przewidzianym w programie Robót. Wykonawca będzie współpracował w zakresie 
przeprowadzenia wymienionych robót. 

5. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 4 powyżej i że planując 
swoje Roboty uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z tym, roboty wymienione w pkt. 4 powyżej, 
przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie mogą być podstawą 
do zmiany terminu realizacji Kontraktu. 

6. Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji lub urządzeń podziemnych lub 
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą lub 
będącą właścicielem tych instalacji lub urządzeń a także Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie 
współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na 
planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania 
Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy 
uszkodzeń obciąża Wykonawcę. 

1.5.12. Wymagania dotyczące ruchu pojazdów. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem związanym z 
wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt własny, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
1.5.13. Opieka nad Robotami. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiały i Sprzęt używany do Robót zgodnie z 
warunkami Kontraktu. 
Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robót lub ich elementu w zadowalającym stanie, to na polecenie 
Inspektora nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później, niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
W przeciwnym razie Inspektor nadzoru może natychmiast zatrzymać Roboty. 
W zakresie od przekazania Terenu budowy do przejęcia Robót Wykonawca odpowiada za właściwe utrzymanie 
znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. 
Wykonawca zapewni odpowiednią siłę roboczą do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia 
pomiarów Inspektorowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna być dostępna w czasie 1 godziny 
od zgłoszenia prośby. 
Wykonawca zapewni stały dostęp Inspektorowi nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolą oraz 
niezwłocznie dostarczy zapisy, świadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie. 
1.5.14. Przestrzeganie prawa. 
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie Ustawy i Rozporządzenia władz centralnych i władz lokalnych oraz 
inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją Robót lub mogą 
wpływać na Roboty. 
W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie regulacje wymienione w punkcie 1 
powyżej i stosować się do nich. 
1.5.15. Prawa patentowe. 
Jeżeli od wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne lub uzasadnione użycia rozwiązania 
projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym prawem własności, to 
Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące zasad stosowania 
chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody. 
Wymagania określone w pkt.1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do robót, w 
których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. Wykonawca powinien 
poinformować Inspektora nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnień i akceptacji, a w razie potrzeby 
przedstawić ich kopie. 
Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pkt.1 i 2 spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to w 
całości obciążą one Wykonawcę. 
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2. MATERIAŁY 
Wymagania ogólne. 
Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny być: 
 Nowe i nie używane 
 Odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w 

Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów 
 Mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa dopuszczenia do 

obrotu oraz wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczeństwa 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 
Źródła uzyskiwania Materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów przeznaczonych do 
Robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych i próbki 
Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw Materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia wszystkich materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że Materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postępu Robót. 
Wszystkie Materiały muszą pochodzić z państw członkowskich Unii Europejskiej. 
Pozyskiwanie Materiałów miejscowych. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie Materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Inspektora nadzoru i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wszystkich Materiałów 
użytych do realizacji Robót. 
Inspekcja wytwórni Materiałów. 
Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia właściwości Materiałów 
mogą być pobierane ich próbki. Wyniki tych inspekcji będą podstawą akceptacji określonej partii Materiałów pod 
względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące 
warunki: 
 W czasie inspekcji Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producentów Materiałów. 
 Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie odbywa 

się produkcja Materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złożone we wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu. Jeżeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych Materiałów do innych Robót niż tych dla których zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 
Każdy element Robót, w którym znajdują się nie zbadane, bądź nie zaakceptowane Materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i nie zapłaceniem 
Przechowywanie i składowanie Materiałów. 
Wykonawca zapewni aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla wykonywanych Robót) były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego 
opłaconych. Po zakończeniu Robót miejsca tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Wariantowe stosowanie Materiałów. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość zastosowania w 
wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
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swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed użyciem wariantowego rodzaju Materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli to będzie konieczne dla prowadzenia badań przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj Materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko 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 jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych lub projekcie 
organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w powyższych 
dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru i w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie 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 w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość użycia sprzętu 
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru takiego Sprzętu co najmniej trzy tygodnie przed jego użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może 
być później zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru. 
Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną przez Inspektora 
nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych Materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, oraz w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego. Środki transportu które nie odpowiadają warunkom Kontraktu, będą na polecenie Inspektora nadzoru 
usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych Materiałów i 
wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną 
poprawione, (jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru) przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektor nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji, bądź odrzucenia Materiałów lub elementów Robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach Technicznych, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań i 
obserwacji podczas produkcji i prób Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na Roboty. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż w terminie 
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie 
ponosił Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru programu 
zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 Część ogólną podającą: 

a. organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
b. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 
c. zasady BHP 
d. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
e. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót 
f. system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót 
g. wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
h. sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a także 

wyciągniętych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru. 

 Część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót następujące dane: 
a. wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi 
b. rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów itp. 
c. sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu 
d. 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 

e. sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
Zasady kontroli jakości Robót. 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz Robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie badanych Materiałów i 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, kiedy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 
Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek. 
Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych Materiałów, które 
budzą jego wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą opisane i 
oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
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Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosować będzie można 
wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi nadzoru na piśmie wyniki do jego akceptacji. 
Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelką 
potrzebną pomoc. 
Inspektor nadzoru będzie oceniał zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie badań powtórnych lub dodatkowych, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesie Wykonawca. 
Atesty jakości Materiałów i Sprzętu. 
W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami Technicznymi, każda partia tych 
Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych 
przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest, stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami Kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, 
wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 
Dziennik budowy. 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę i winien 
być prowadzony od dnia rozpoczęcia Robót do końca okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenu Budowy. 
Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała wpisu z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
 Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej 
 Datę akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jakości i harmonogramu Robót 
 Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót 
 Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i 

polecenia Inspektora nadzoru 
 Daty i przyczyny wstrzymania Robót 
 Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i 

końcowych. 
 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
 Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą 
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 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej 
 Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót 
 Dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony robót 
 Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 

kto je przeprowadzał 
 Inne istotne informacje o przebiegu Robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru w celu zajęcia stanowiska 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszą być podpisane przez Wykonawcę z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska 
Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajęcia stanowiska. 
Księga Obmiarów. 
Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości wykonanych Robót. 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w wycenionym 
Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiarów. 
Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów, receptury, kontrolne wyniki 
badań itp. Będą gromadzone w sposób określony w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowić 
będą załączniki do Świadectwa Przejęcia Robót 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach  6.8.1 do 6.8.3. następujące dokumenty: 

a. Decyzja o pozwoleniu na budowę 
b. Protokoły przekazania Terenu Budowy 
c. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
d. Świadectwa Przejęcia Robót 
e. Protokoły z narad i ustaleń 
f. Korespondencja na budowie 

Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym 
W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast odtworzyć w formie 
przewidzianej prawem 
Inspektor nadzoru będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy także je udostępniać 
Zamawiającemu na jego życzenie. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady Obmiaru Robót. 
Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach określonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z warunkami Kontraktu. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Specyfikacjach technicznych 
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione według 
pisemnych instrukcji Inspektora nadzoru. 
Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z comiesięcznych płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i 
Inspektora nadzoru. 
Zasady określania ilości Robót i Materiałów. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz 
KNNR-ach.  
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze 
robót. 
Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej, 
szerokości – po prostej prostopadłej do osi. 
Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to objętości będą wyliczane 
w m3 – jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach – zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie 
odrębnego załącznika do Księgi. Wzór takiego załącznika uzgodniony będzie z Inspektorem nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora nadzoru przed ich użyciem. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one posiadać ważne świadectwa 
atestacji. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym przez cały 
okres realizacji Robót. 
Wagi i zasady ważenia. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznych. 
Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób ciągły zachowanie ich dokładności pomiaru wg 
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym przejęciem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót lub zmianie Wykonawcy Robót. 
Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót 
Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Rodzaje odbiorów. 
W zależności od ustaleń Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora 
nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a. odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu 
b. przejęcie odcinka lub całości Robót (wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót odpowiednio dla odcinka 

lub całości Robót) 
c. odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa Wypełnienia Gwarancji) 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
Świadectwo Przejęcia Robót. 
Świadectwo Przejęcia Robót będzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu 
Dokumenty Przejęcia Robót. 

1. Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia sporządzone wg 
wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru. 

2. Dla celów Przejęcia robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami. 
 Dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną umożliwiającą naniesienie zmian na 

mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie 
mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 

 Specyfikacje Techniczne 
 Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń. 
 Receptury i ustalenia technologiczne 
 Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów 
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami 

Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości. 
 Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów 
 Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem 
Zapewnienia Jakości. 

 Sprawozdanie techniczne 
 Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych 
 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

3. Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 
 Zakres i lokalizację wykonanych Robót 
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 Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inspektora 
nadzoru 

 Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót 
 Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót 

Odbiór ostateczny – Świadectwo Wypełnienia Gwarancji 
Świadectwo Wypełnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunków Kontraktu będzie rozumiane 
jako ostateczne zatwierdzenie Robót – odbiór ostateczny. 
Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za usterki) nastąpi 
po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych w Świadectwie Przejęcia oraz tych, które wystąpiły w okresie 
Gwarancji. 
Dokumentacja powykonawcza 
Cała dokumentacja musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami. 
Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi być przygotowana nowa 
dokumentacja.  
Cała dokumentacja powinna być przejrzyście skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych plastikowych 
koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem 
obiektu użytkownikowi. 
Cała dokumentacja i rysunki powinny być przedłożone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, przed 
wystawieniem Protokołu Przejęcia.  
9. ODBIÓR ROBÓT 
Ustalenia ogólne. 

1. Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z Kontraktem. Do 
obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze 
Robót 

2. Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

3. Cena jednostkowa obejmuje: 
a. Robociznę bezpośrednią 
b. Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu 
c. Wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Teren budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
d. Roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia 
e. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji Technicznej 
f. Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji terenu Budowy i zaplecza (w tym 
doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robót, wydatki na BHP, 
usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty 
ogólne Wykonawcy, itp. 

g. Koszt rekultywacji i uporządkowania Terenu Budowy po zakończeniu Robót. 
h. Zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym okresie 

jego realizacji, łącznie z Okresem Gwarancyjnym. 
i. Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

4. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami 
obowiązującymi w Polsce. 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je 
traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 
występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania 
ofert) o ile nie postanowiono inaczej. 
Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii 
Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
10.1   Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2019r. poz.1186 z późn. zm.) 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177) 
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- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr147, 

poz. 1229) 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z późniejszymi 

zmianami) 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z późn.zmianami). 
- Ustawa z 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. nr 204 z 2004r., poz. 2086). 
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 

(Dz.U. z 2017, poz. 328). 
-  

10.2 Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. – w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. 
nr 38, poz. 455). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209, poz. 1779) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy 
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 169, poz. 
1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U. nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072). 
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ST-01 ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJI  SANIATARNEJ 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci kanalizacji 
sanitarnej , które zostaną zrealizowane w ramach zadania pn.: „Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków  
w miejscowości Cołdanki, położonej na terenie działki o nr ewid. 94/2, obręb ewid. Nowy Dwór, gmina 
Chojnice”. 
1.1.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.2.  Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót związanych z przewodami grawitacyjnymi  
ciśnieniowymi kanalizacji sanitarnej zarówno w gruntach nawodnionych jak i nienawodnionych: 
Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót: 

• zabudowę reaktora biologicznego z płyt polipropylenowych Aquatec AT75 OVAL, Q=11,3m3/d  
• o wym. L=5100 (5160)mm, W=2200 (2260)mm, H=2400 (2500)mm; 
• zabudowę osadnika z płyt polipropylenowych DN1850, H=2500mm, Aquatec o pojemności V=5,6m3;   
• budowę rurociągu tłocznego z rur PEHD SDR17 PN10 DN/OD 63mm, długości L=9,50m; 
• budowę rurociągu kanalizacji sanitarnej ścieków oczyszczonych z rur PVC–U SDR34 ø160/4,7mm, 

długości L=3,00m; 
• budowa studni rewizyjnej PP DN600 – 1 kpl.; 
 

1.3. Określenia podstawowe 
Sieć kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, znajdujących się 
poza budynkami od pierwszej studzienki licząc od strony budynku  
Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości  
Przykanalik – przewód odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub wpustu ulicznego 
Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów 
Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych 
Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co najmniej dwóch kanałów 
dopływowych w jeden odpływowy 
Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu 
przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 
Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór 
kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00 
1.5. Dokumentacja robót montażowych sieci kanalizacyjnych 
Dokumentację robót montażowych sieci kanalizacyjnych stanowią: 
- Załącznik do zgłoszenia robót, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

03.07.2003r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr120, 
poz.1133 ze zm.),  

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr108, poz.953 z późniejszymi 
zmianami) 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. 
Nr92, poz.881) 
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- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót  
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994r. – tekst jednolity Dz.U. z 2017r. Nr 1332 ze zm.),  

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji zadania.  
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST -00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
2.2. Rury kanałowe 
2.2.1 Rury kielichowe PVC 
Rurociąg odpływowy z oczyszczalni (rurociąg ścieków oczyszczonych) wykonać z rur z rur  
PVC–U SDR34 klasy S ø160/4,7mm, długości L=5,50m, zgodny z PN–EN 1401–1:2009. Projektuje się 
rurociąg o jednolitej ściance i posiadające uszczelki olejoodporne wykonane z TPE–V z pierścieniem 
stabilizującym z PP z włóknem szklanym trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu 
produkcyjnego, zgodne z PN–EN 681–2 WH. Rury i kształtki do kanalizacji muszą spełniać warunki 
określone  w PN–EN 1852–1:1999. Rury PVC należy układać w gotowym wykopie na podsypce z 
piasku o grubości 20cm.  
2.2.2 Rury PE 
Projektuje się rurociąg tłoczny z rur PE100 PN10 SDR17 ø63/3,8mm, jako rura ciśnieniowa z polietylenu, 
łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego. 
2.3. Kształtki  
Na kanalizacji grawitacyjnej zamontować kształtki z PVC wg PN – EN 1401 – 1:1995 o średnicy 160 lub 200mm.  
2.4. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw 
Studnie zabudować należy z kinety przelotowej typu PRO630/160. Rurę trzonową dwuścienną 630 SN8 umieścić 
w kinecie i uszczelnić specjalną  uszczelką 630 do rury trzonowej. Zwieńczenie studni stanowić będzie właz 
żeliwny D600, zgodny z PN–EN 124, który należy osadzić na teleskopie PP i pierścieniu żelbetowym 800/600 
H=130mm. Teleskop zabudować na rurze trzonowej i uszczelnić dedykowaną uszczelką do teleskopu PP.      
2.5. Oczyszczalnia ścieków Aquatec AT75 OVAL 
Podczas przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków zostanie wymieniony istniejący reaktor biologiczny oraz 
osadnik na urządzenia kompaktowe, nowej generacji.  
Urządzenie to składa się z pojedynczego pionowego zbiornika wykonanego z płyt polipropylenowych łączonych 
metodą spawania, który łączy w jednym zbiorniku procesy mechanicznej obróbki wstępnej, magazynowania 
nadmiaru osadu, obróbki biologicznej przy użyciu procesu nisko obciążonego osadu czynnego, oddzielenia 
oczyszczonej wody od osadu czynnego w końcowej komorze oczyszczania oraz równoważenie przepływu wahań 
napływu ścieków w strefie retencyjnej. 
Za podstawę doboru elementów oczyszczalni posłużyły odczyty ścieków surowych napływających do 
oczyszczalni. Są to dane najbardziej wiarygodne i odpowiadające rzeczywistym napływom. Posiadane dane 
pozwoliły dobrać elementy oczyszczalni tak, by proces oczyszczania był najefektywniejszy. W celu ustalenia 
rzeczywistych napływu przeprowadzono analizę obejmującą ostatnie pięć lat. Uwzględniono również 
perspektywę rozwoju obejmującą 10% dotychczasowej wielkości, zgodnie ze wskazaniami Inwestora. 
Projektuje się reaktor biologiczny oczyszczalni firmy Aquatec AT 75 OVAL z dmuchawami JDK–400 o 
projektowanym maksymalnym przepływie Q=11,3m3/d. Wymiary zbiornika L=5100 (5160)mm, W=2200 
(2260)mm, H=2400 (2500)mm.  
Napływ ścieków surowych do oczyszczalni realizowany będzie poprzez istniejącą przepompownię ścieków 
poprzez rurociąg tłoczny z rur ciśnieniowych PEHD PN10 SDR17 DN/OD 63mm do komory nienapowietrzanej, 
gdzie dochodzi do biologicznego usuwania azotu oraz są wytwarzane warunki do częściowego biologicznego 
usuwania fosforu. W tej części dochodzi również do mechanicznego podczyszczenia przepływających ścieków i 
rozkładu zanieczyszczeń stałych.  
Dalej ścieki grawitacyjnie odpływają do komory napowietrzanej z niskoobciążonym osadem czynnym, gdzie w 
obecności tlenu dochodzi do biologicznej degradacji zanieczyszczeń organicznych oraz nitryfikacji azotu 
amonowego. Powietrze do systemu napowietrzania, który składa się z drobnopęcherzykowych elementów 
areacyjnych, dostarcza membranowy kompresor (JDK – 400), umieszczony poza biologicznym reaktorem. 
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Dalszym stopniem oczyszczania jest separacja polegająca na oddzieleniu oczyszczonych ścieków od osadu 
czynnego.  
Odpływ ścieków oczyszczonych wykonać za pomocą króćca odpływowego DN160, na który należy zabudować 
trójnik PVC160. Przedłużeniem trójnika będzie rura PVC160, zakończona kielichem  
i wyprowadzona na powierzchnię terenu, którą należy zabezpieczyć korkiem PVC160. Otwór ten stanowić będzie 
miejsce poboru próbek ścieków oczyszczonych do analizy laboratoryjnej. W dolnej części trójnika należy 
zabudować kolano PVC 160/87,50 i połączyć je z rurociągiem odpływowym z rur PVC–U SDR34 o klasie S 
ø160/4,7mm. Dalej ścieki zostaną odprowadzone, poprzez istniejącą komorę  
z przepływomierzem, zlokalizowaną na terenie działki o nr ewid. 94/2 – do rowu melioracyjnego. W celu 
zwiększenia wydajności oczyszczalni oraz powstrzymania wypłukiwania osadu czynnego z OŚ zastosowano 
opatentowany układ pionowego przepływu labiryntowego (VFL). 
Dodatkowo w celu odprowadzenia osadu nadmiernego, niniejsza dokumentacja zakłada montaż osadnika z płyt 
polipropylenowych łączonych metodą spawania DN1850, wysokości H=2500mm  
i objętości V=5,6m3. 
Pionowy odcinek rurociągu napływowego tłocznego z rur PEHD, należy ocieplić poprzez zastosowanie pianki 
poliuretanowej dwudzielnej na głębokości do 1,20m, licząc od powierzchni terenu. 
Posadowienie zbiornika oczyszczalni oraz osadnika należy wykonać na płycie fundamentowej, żelbetowej o wym. 
2800 x 7850, zgodnie z opisem branży konstrukcyjnej niniejszej dokumentacji. Zasypkę zbiorników wykonać jako 
żwirową, frakcji 6/8mm, minimum po 30cm wokół zbiorników.  
Oczyszczalnię wyposażyć należy w sterownicę telemetrii SP–T firmy POSTER Zakład Automatyzacji, którą 
należy wyposażyć, wg ustaleń technicznych pomiędzy POSTER Zakład Automatyzacji i Gminnym Zakładem 
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach. 
2.6. Właz przepompowni 
Przewidziano demontaż istniejącego włazu oraz kominków wentylacyjnych przepompowni.  
Pokrywę włazu dla otworu 600x600mm wykonać na zawiasach z ograniczeniem otwarcia ze stali AISI316L, 
pokrywa z blachy 3mm. Krata podestowa na zawiasach zabezpieczających otwór montażowy w płycie głównej 
(pokrywie) zbiornika przepompowni – stal AISI316L. 
2.7. Kominki przepompowni i trzpienie do zasuw 
Zastosować kominki rurowe 104/2mm przystosowane do montażu antyodorowego wkładu węglowego – stal 
AISI316L. Trzpienie wymienić na stal AISI316L. 
2.8. Składowanie materiałów 
2.8.1 Rury kanałowe 
Rury z PVC i PE można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej w wiązkach, opierając 
ramkę o ramkę, jedna na drugiej nie wyżej niż na 2m. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach, 
należy zastosować boczne wsporniki z drewna w maksymalnych odstępach co 1,5m. Spodnia warstwa rur 
powinna być ułożona na drewnianych łatach o szerokości min. 50mm i wysokości takiej aby kielichy nie miały 
kontaktu z podłożem. Rozstaw podpór max. 2m. W stercie (rury po rozpakowaniu) nie powinno się znajdować 
więcej niż 7 warstw, maksymalna wysokość składowania 1,5m. Kielichy rur winny być tak wysunięte, aby końce 
rur z wyższej warstwy nie spoczywały na kielichach warstwy niższej. W okresie letnim zabezpieczyć rury przed 
nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego poprzez zadaszenia. Rury PVC i PE mają na obu końcach 
zaślepki, które należy zdejmować bezpośrednio przed montażem. Powierzchnia składowania powinna być 
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. Wykonawca jest zobowiązany układać 
rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający 
dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
2.8.2 Studzienki z tworzyw sztucznych 
Studzienki z tworzyw sztucznych składować należy w wyznaczonych miejscach tak, aby wszystkie elementy 
studzienek nie były narażone na uszkodzenia. Mogą być przechowywane na wolnym powietrzu, w temperaturze 
poniżej 40oC. Studzienki należy chronić przed kontaktem z olejami i smarami. 
2.8.3 Cegła kanalizacyjna 
Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi 
spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone 
w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość przeliczenia. Cegły powinny być ułożone w jednostkach 
ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich 
maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej wysokości nie przekraczającej 3,0 m. Przy składowaniu cegieł luzem 
maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m. 
2.8.4 Włazy kanałowe i stopnie 
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Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji powodujących korozje. Włazy powinny 
być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 
2.8.5 Armatura przemysłowa (zaporowa, zwrotna)  
Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych 
przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 
2.8.6 Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
2.8.7 Cement 
Cement powinien być przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdować się silosy w ilości 
zapewniającej ciągłość robót. Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach 
zamkniętych. Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania 
cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne”  
3.2 Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 
W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych  
i wykończeniowych: 
-piłę do cięcia asfaltu i betonu, 
-piłę motorową łańcuchową 4,2 KM, 
-żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 
-koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3, 
-spycharkę do 100 KM, 
-sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec  
  wibracyjny, 
-specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni. 
3.3 Sprzęt do robót montażowych 
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy: 
-samochód dostawczy do 0,9 t, 
-samochód skrzyniowy do 5 t, 
-samochód skrzyniowy od 5 do 10 t, 
-samochód samowyładowczy od 25 do 30 t, 
-samochód beczkowóz 4 t, 
-beczkowóz ciągniony 4000 dm3, 
-przyczepę dłużycową do 10 t, 
-żurawie samochodowe do 4 t, od 5 do 6 t, od 7 do 10 t, 
-żurawie samojezdne kołowe do 5 t, od 7 do 10 t, 
-wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 
-wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t, 
-wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 t, 
-spawarkę elektryczną wirującą 300 A, 
-zgrzewarkę do połączeń doczołowych, 
-zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 kVA, 
-kocioł do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3, 
-pojemnik do betonu do 0,75 dm3, 
-giętarkę do prętów mechaniczna, 
-nożyce do prętów mechaniczne elektryczne. 
      Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na właściwości 
wykonanych robót. 
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4.2. Transport rur. 
Rury PVC i PE w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur 
w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką (trawersem). Przy 
transporcie rur luzem powinny one na całej swej długości stykać się z podłogą pojazdu jeżeli długość rur jest 
większa niż długość pojazdu to max wielkość nawisu może wynieść 1m. Pojazd powinien posiadać wsporniki 
boczne w rozstawie max 2m. Kielichy w trakcie transportu nie mogą być narażone na dodatkowe obciążenia. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 
wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Pierwszą warstwę rur kielichowych należy 
układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy 
przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
4.3. Transport cegły kanalizacyjnej 
Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach ładunkowych lub 
luzem. Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegły 
transportowane luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich, w jednakowej 
liczbie warstw na powierzchni środka transportu. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. 
Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. 
Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie za pomocą 
urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów 
przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych. 
4.4. Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego 
należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 
4.5. Transport armatury przemysłowej 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (≤ DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 
4.6. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury 
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
4.7. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone 
przed wysypaniem, a kruszywo drobne – przed rozpyleniem. 
4.8. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonana kanalizacja sanitarna 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą 
kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, 
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice 
sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi nadzoru. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy 
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odprowadzające należy kontrolować i 
konserwować przez cały czas trwania robót. 
Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji należy udrożnić istniejące odcinki kanalizacji, do których 
przewidziano podłączenie projektowanych kanałów. 
5.3. Roboty rozbiórkowe 
W trakcie prac, związanych z przebudową istniejącej oczyszczalni ścieków, prace rozbiórkowe sprowadzają się 
do demontażu całego istniejącego utwardzenia nawierzchni z kostki betonowej wraz z krawężnikami betonowymi. 
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Do odtworzenia utwardzenia należy użyć materiał z rozbiórki (kostki betonowej). W przypadku braku materiału do 
odtworzenia, kostkę betonową szarą, gr. 8cm należy zakupić. 
 
Należy zastosować następujące warstwy konstrukcyjne do otworzenia podbudowy nawierzchni: 
 
warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa, gr. 10cm; 
warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, gr. 15cm; 
podsypka cementowo – piaskowa 1:4, gr. 3cm; 
 
Dodatkowo, w zakresie prac rozbiórkowych, należy wykonać rozbiórkę istniejących przęseł bramy wjazdowej o 
szerokości 3,50m oraz furtki wejściowej, szerokości 1,00m.   
W niniejszym opracowaniu należy uwzględnić wykonanie nowych przęseł bramy wjazdowej, jako 
dwuskrzydłowej, o wym. 4,00 x 1,60m. Bramę należy wykonać w obramowaniu z kątownika 50 x 50mm  
z dolnym pasem z blachy grubości 2mm i wysokości 40cm. Wypełnienie bramy stanowić będzie siatka pleciona z 
drutu ocynkowanego o gr. 3mm i oczkach 50 x 50mm. Całą konstrukcję należy pomalować farbą miniową 
podkładową i zieloną farbą chlorokauczukową. Każde z przęseł bramowych należy zaopatrzyć w poprzeczną 
belkę wzmacniającą, wykonaną z płaskownika z blachy o gr. 2mm i szer. 5cm. 
W związku z tym, że zmieni się szerokość przęseł bramy wjazdowej z 3,50 na 4,00m, jej nowy montaż wymagać 
będzie demontażu istniejących słupów stalowego o wym. 120x140mm, które podtrzymują skrzydła bramy 
wjazdowej. Po demontażu, istniejące słupy należy zabetonować w nowej lokalizacji, zachowując nową szerokość 
bramy równą 4,00m. Słupy przy bramie zabudować należy na fundamencie z betonu C12/15 o głębokości 100cm 
i przekroju 40 x 40cm. Bramę wykonać zgodnie z załączonym schematem, stanowiącym integralną część 
niniejszego załącznika do zgłoszenia. Całość ogrodzenia należy dodatkowo pomalować w kolorze zielonym farbą 
chlorokauczukową. 
UWAGA: 
Z uwagi na prowadzone prace technologiczne związane z zabudową oczyszczalni Aquatec, istniejący osadnik 
gnilny stanowić będzie rezerwuar dla napływających ścieków. Jego demontaż może nastąpić po wykonaniu 
zabudowy oczyszczalni z osadnikiem oraz rurociągów połączeniowych. 
W pierwszej kolejności należy dokonać demontażu istniejącego złoża biologicznego Bioclare wraz  
z rurociągami opływowymi, gdzie przewidziana jest lokalizacja nowej oczyszczalni wraz  
z osadnikiem. 
Istniejący osadnik należy zdemontować w ostatnim etapie, po wybudowaniu nowej oczyszczalni  
z osadnikiem i wykonaniu rurociągów towarzyszących.  
W związku z tym, że zbiorniki z demontażu będą ponownie wykorzystane, technologia demontażu musi 
gwarantować, że nie zostaną one uszkodzone w trakcie demontażu.    
Demontaż zbiorników, należy wykonać poprzez ręczne odkopanie i odspojenie  gruntu przylegającego do komór 
zbiorników.  
Zbiorniki należy odpompować z zalegającego w nich ścieku wozami asenizacyjnymi, oraz umyć  
z warstwy przylegającego gruntu. 
Demontaż prowadzić za pomocą odpowiednio zamocowanych lin z szeklami umiejscowionymi  
w otworach technologicznych zbiorników, które mają zastosowanie do montażu i demontażu urządzeń. 
Demontaż prowadzić mechanicznie, za pomocą żurawia samochodowego lub dźwigu. Zbiorniki z demontażu 
należy przetransportować w miejsce wskazane przez Inwestora 
5.4. Roboty ziemne 
Wykopy pod kanalizację należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub mechanicznie 
zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999, PN-B-10736 
Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić w górę w 
kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie 
opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 
Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy kanału 
połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągniecie sznura wzdłuż nich i 
naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. 
Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości1,0 m od jego krawędzi, 
aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku 
wody gruntowej i usuwisk: 



  

21 

 

- w gruntach bardzo spoistych 2:1 
- w gruntach kamienistych i skalistych spękanych 1:1 
- w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25 
- w gruntach niespoistych 1:1,50 

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa 
terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. 
Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione. 
Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy należy umocnić wypraskami. Obudowa powinna 
wystawać 15 cm ponad teren. 
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, 
a w gruncie nawodnionym około 20 cm . Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Pogłębianie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie 
projektowanej osi  wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 
Ławy należy montować nad wykopem na wysokości około 1,0m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30m. 
Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem, zabezpieczyć przed uszkodzeniem przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m 
od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20 m . 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna + – 3 cm dla gruntów zwięzłych, + – 5 cm dla gruntów 
wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi + – 5 cm.  
5.4.1. Odspojenie i transport urobku. 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. Rozluźniony 
grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. Transport nadmiaru 
urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
5.4.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru szczegółowy opis proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę 
wykonywanych robót. 
5.4.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorów. 
W przypadku posadowienia zbiorników oczyszczalni i przepompowni ścieków przewiduje się wystąpienie wód 
gruntowych. Odwodnienie dla posadowienia zbiorników prowadzić poprzez zabicie zestawu igłofiltrowego na 
głębokość 6,00m po obu stronach wykopu w odstępie 1,00m od jego krawędzi. 
Średnica igłofiltrów ø32mm, przewidywana długość filtra lf=0,60m. Pompowanie odwadniające składa się z 
pompowania obniżającego zwierciadło wody o skuteczności około 0,30 m/dobę (piaski drobne), oraz 
pompowania właściwego, utrzymującego żądany poziom zwierciadła wody. Czas pracy instalacji odwodnieniowej 
zależy od wielu czynników i nie jest możliwe określenie w sposób ścisły czasokresu pracy pomp 
odwodnieniowych, lecz można zrobić to w sposób przybliżony w oparciu 
o doświadczenia i normy dotyczące wykonawstwa sieci kanalizacyjnych.  
Pompowana woda będzie odprowadzana do istniejącego rowu melioracyjnego rurociągami zrzutowymi np. z rur i 
kształtek PVC ciśnieniowych. Odprowadzana woda nie będzie zawierała zanieczyszczeń poza niewielką ilością 
zanieczyszczeń mineralnych w fazie pompowania wstępnego. Czasowe odwadnianie wykopów za pomocą 
igłofiltrów, ograniczających zasięg leja depresji do bezpośredniego otoczenia wykopu.  
Alternatywnie można zastosować grodzice stalowe, np. typu GU 16N, pogrążane za pomocą wibromłot.  
5.4.4. Przygotowanie podłoża 
Przewody układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przygotowaniem podłoża należy 
dokonać odbioru technicznego wykopu.  
Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 
- nie powinny występować cząstki powyżej 20 mm 
- materiał nie może być zmrożony 
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału 
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Zagęszczenie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95 zmodyfikowanej wartości Proctora. W 
przypadku stwierdzenia w podłożu gruntów organicznych, należy wymienić je do głębokości 0,5 m z 
zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o sztywnych węzłach.  
5.4.4.1 Podłoże naturalne 
Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z zastrzeżeniem 
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podłoże naturalne powinno umożliwić 
wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 

- rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 
0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający 
dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody; 

- dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co 
najmniej 0,50 m poniżej poziomu podłoża naturalnego  

5.4.4.2 Podłoże wzmocnione (sztuczne) 
W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów, niż wymienione powyżej należy wykonać podłoże 
wzmocnione. Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 

- podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub 
przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych, makroporowatych i kamienistych; 

- podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe; 
                   -     przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy) o małej grubości  
                         po ich usunięciu; 
                  -      przy gruntach wodonośnych 
                  -     jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych; 
                 -       w razie konieczności obetonowania rur. 
Grubość warstwy podsypki co najmniej 15 cm . 
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur wykonać po próbie szczelności odcinka kanału. 
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni 
lub gruzu. Podłoże powinno być wyprofilowane tak aby rura spoczywała jedną czwartą swojej powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach 
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać: 

- dla przewodów PVC 10 cm 
- dla pozostałych 5 cm 

Dopuszczalne zmniejszenia grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno być 
większe niż 10%. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji 
Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie +–1cm . 
Badanie podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735. 
5.4.5. Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 
obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej 
ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3 m dla rur PVC. 
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
Etap I –wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach; 
Etap II –po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń; 
Etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką odeskowań i 
rozpór ścian wykopu. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, 
sypki drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po 
obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu. 
Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym jeżeli spełnia powyższe 
wymagania warstwami 0,1 0,2 m z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką odeskowań i rozpór 
ścian wykopu.  
Zasypanie wykopów należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia 
przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01. 
W terenach zielonych, jeżeli przykrycie przekracza 4m, obsypka rury  w strefie niebezpiecznej powinna być 
zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 0,90 dla mniejszego przykrycia stopień zagęszczenia powinien 
wynosić 0,85. Pod drogami wymagana wartość wskaźnika zagęszczenia wynosi 0,90 zmodyfikowanej wartości 
Proctora. 
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5.5. Roboty montażowe kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót kanalizacyjnych. 
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy kanału od 
najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokości posadowienia kolektora 
powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
5.5.1 Ogólne warunki układania kanałów 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów w 
wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku co 
najmniej 30 m. Przewody kanalizacji sanitarnej układać zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Materiały 
użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Rury do budowy przewodów 
przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy 
uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.  
Do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do 
wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.  
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na 
co najmniej ¼ obwodu, symetrycznie do jej osi. 
Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego 
uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić /przez obsypanie ziemią po środku długości rury/ i 
mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania uszczelnienia 
złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury /oś i spadek/ za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, 
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie reperów pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi 
projektowanej nie może przekraczać ±20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka 
spadku nie może przekraczać ±1 cm 
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć 
przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną 
pokrywą. 
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej 
wysokości aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 
5.5.2 Kanały z rur PVC 
Rury z PVC układać przy temperaturze powietrza od 0°C do +30° C. Przy układaniu pojedynczych rur na dnie 
wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy: 

- wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu; 
- wykonać złącza, przy czym rura kielichowa /do, której jest wciskany bosy koniec następnej rury/winna być 

obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur . Osie 
łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi 
podkładkami pod odcinkiem wciskowym. 

Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 
wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 
W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z PVC, wykonując 
odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: 

- przycinanie rur 
- ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie 

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod kątem 15° . 
Wymiary wykonanego skosu powinny być, takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal 
prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć 
głębokość złącza. Złącza kielichowe wciskane wykonać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie 
wyprofilowaną, pierścieniową uszczelkę gumową., a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do 
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. 
Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenie powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku 
oraz współosiowość łączonych elementów. 
5.5.3 Przewody z rur PE 
W przypadku montażu kolektorów tłocznych przewód PE powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby 
opierał się na nim wzdłuż całej długości co najmniej na ¼ swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłożu 
wzmocnionym przewód powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją projektową. Poszczególne odcinki rur 
powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie 
zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
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Połączenie rur należy wykonywać poprzez przez zgrzewanie doczołowe (rury PE od de110), 
Kolejność czynności podczas zgrzewania doczołowego jest następująca: 
• ustawić urządzenie do zgrzewania doczołowego. 
• jeżeli potrzeba, ustawić namiot do osłony zgrzewania. 
• oczyścić papierem ostrze struga. Wstawić strug do urządzenia. 
•  ustawić współosiowo przeznaczone dołączenia rury. Wykorzystać do tego celu stojaki krążkowe, kozły itp., 

aby rura nie była wleczona po ziemi. 
• zamocować rury w szczękach urządzenia i zaślepić ich końce. 
• zestrugać (splantować) końce rur. 
• wyjąć strug. 
• usunąć ze strużyny (szczotką, pędzlem, haczykiem). 
• zewrzeć końce rur. Pod pełnym ciśnieniem łączenia sprawdzić płasko-równoległość końców rur. 

Maksymalna szczelina może wynosić 0,5mm. 
• sprawdzić wzajemne przesunięcie końców rur. Maksymalne przesunięcie może wynosić 10% grubości 

ścianki rury. 
• oczyścić powierzchnie elementu grzejnego bezwłóknistym papierem. Papierem zmoczonym w spirytusie (lub 

w płynie czyszczącym PE) należy czyścić płytę grzewczą przed jej pierwszym użyciem danego dnia, lub 
wtedy gdy się klei do rury. 

• sprawdzić temperaturę zgrzewania. Temperatura płyty grzewczej powinna wynosić 210 oC ±10 oC.  
• ustalić ciśnienie ruchu urządzenia i zapisać w protokole zgrzewania . 
• ustalić z tabeli wielkość ciśnienia przyrównania, grzania i łączenia i zapisać w protokole. Ustalić czas grzania 

i stygnięcia. Wpisać je do tabeli. 
• wstawić do urządzenia płytę grzewczą. 
• docisnąć końce rur do płyty grzewczej pod ciśnieniem przyrównania. W trakcie przyrównywania się końców 

rur do powierzchni płyty , na całym obwodzie powstanie pierścień stopionego materiału. Wysokość 
pierścienia w zależności od grubości ścianki rury może wynosić od 0,5 do 1,5mm. 

• zredukować ciśnienie nastawcze do ciśnienia grzania. 
• po upływie ustalonego czasu podgrzewania, rozsunąć rury, wyjąć płytę grzewczą i z powrotem zewrzeć 

końce łączonych rur pod ciśnieniem łączenia. Maksymalny czas przestawiania płyty grzewczej może wynosić 
w zależności od grubości ścianki rury od 5 do 8 sekund. 

• ciśnienie łączenia po wyjęciu płyty grzewczej należy podnosić w sposób ciągły od zera do ciśnienia łączenia. 
• przy zgrzewaniu doczołowym za pomocą elementu grzejnego, na całym obwodzie połączenia musi być 

pierścień, którego dolna część musi być zawsze powyżej powierzchni rur. 
• pod ciśnieniem łączenia pozwolić wystygnąć połączeniu. Czas łączenia powinien być zgody z ustalonym. 
• po upływie czasu łączenia obniżyć ciśnienie i rozkręcić szczęki przyrządu. Rozkręcanie szczęk rozpocząć od 

szczęk wewnętrznych. 
• przeprowadzić oględziny i pomiary geometrii zgrzeiny. Wymagania w tym zakresie są następujące: 

1.Wałeczki muszą być gładkie 
2.Oba wałeczki muszą być równomiernie wywinięte na całym obwodzie rury 

Rowek pomiędzy wałeczkami musi być powyżej tworzącej rury 
Połączenia rur PE i armatury poprzez kształtki kołnierzowe dla rur PE 
Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, gdy kąt 
nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości: 

– dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej strzałki 
ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni, 

Wykonawca połączeń zgrzewanych winien posiadać aktualne świadectwo kwalifikacyjne.  Wykonawca jest 
zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30oC a wszelkiego rodzaju 
betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8o C. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź 
przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 
5.6.2. Studzienki kanalizacyjne 
Montaż studzienek zgodnie z instrukcją producenta rur. 
5.6.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych 
Rury ochronne montować należy w następujących przypadkach: 

- przy kolizji przewodu kanalizacyjnego z wodociągiem (wodociąg pod kanalizacją) 
- przy kolizji przewodów energetycznych z projektowaną siecią 
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Końce rury ochronnej powinny być usytuowane poza obiektem w odległości od 1 do 2 m od jego krawędzi. Rurę 
ochronną należy na obu końcach uszczelnić pianką poliuretanową i zabezpieczyć rękawem termokurczliwym. Ma 
to zabezpieczyć wolną przestrzeń między przewodem a rurą ochronną przed dostaniem się do jej wnętrza wody 
lub innych zanieczyszczeń. Na przewodach wodociągowych zamontować rury ochronne dwudzielne typu AROT 
5.6.4. Izolacje 
Nie dotyczy 
5.6.5. Armatura przemysłowa 
Nie dotyczy 
5.6.6. Udrożnienie istniejącej kanalizacji 
Przed podłączeniem kanałów do istniejących ciągów kanalizacyjnych należy je udrożnić przez oczyszczenie. 
5.6.7. Oznakowanie uzbrojenia 
wbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy, zawory odpowietrzające należy trwale oznakować tabliczkami 
orientacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700. Tablice należy umieścić na trwałych obiektach budowlanych lub 
specjalnych słupkach, na wysokości 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odległości nie większej niż 25 
m od oznaczonego uzbrojenia. 
5.6. Roboty drogowe odtworzeniowe 
Po wykonaniu robót montażowych kanalizacji sanitarnej, przeprowadzeniu prób szczelności i zasypaniu wykopu 
należy odtworzyć nawierzchnie do stanu pierwotnego. Do odbudowy drogi używać kostki betonowej z rozbiórki.  
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne”  
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów. 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. Kontrolę, badania i pomiary 
wykonywać w oparciu o założenia norm: 
PN-92/B-10735 
PN-EN 1610:2002 
PN-B-10725:1997 
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 odchylenia osi kolektora, 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego, 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 

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

ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku), 
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- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być 
zgodny z pkt 5.5.1, 

- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne”  
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- roboty montażowe wykonania sieci grawitacyjnej, tłocznej i przykanalików, 
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych, 
- wykonania izolacji, 
- zasypany  zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne”.  
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
-oznakowanie robót, 
-dostawę materiałów, 
-wykonanie robót przygotowawczych, 
-wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
-przygotowanie podłoża i fundamentu, 
-ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, armatury, 
-wykonanie izolacji rur i studzienek, 
-zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
-przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
9.         PRZEPISY ZWIĄZANE 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”; 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”; 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”; 
• Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 – Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

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

kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. . 
PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej  
PN-EN 773:2002 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji ciśnieniowej 
PN-EN 598:2000 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenie do odprowadzania 

ścieków 
PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

ISO 4435:1991 Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach 
odwadniających i kanalizacyjnych. 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-74/B-02481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
PN–B–10729:1999 Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne. 
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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 opisy gruntów 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
PN-88/B-06250 Beton zwykły  
PN—90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy i 

określenia. 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-72/H-83104 Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obróbkę skrawania i odchyłki 

masy 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej 
BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny.  
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-81/9192-04 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i 

odbioru. 
BN-80/8939-17 Przeprowadzanie rurociągów i kabli pod torami kolejowymi. Wymagania i badania. 
BN-91/8836-06 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-82/9192-06 Wodociągi wiejskie. Szczelność przewodów PVC układanych metodą bezodkrywkową. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
TWT – 3/96 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
TWT – 14/96 Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do kanalizacji zewnętrznej formowanej z 

rur. 
TWT – 6/97 Kształtki formowane z rur z niezmiękczonego polichlorku winylu do kanalizacji zewnętrznej. 

Kształtki klejone. 
9.1.       Inne dokumenty 
1. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki   
    Budowlanej – Warszawa 1986 r. 
2. Katalog budownictwa: 

KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(11)   Studzienki ślepe (lipiec 1980) 
KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983) 
KB1-22.2.6.(6)     Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub  60 cm 
 

3. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” – Warszawa , 1979-1982 r. 
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 
5. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych  
          i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, sierpień 1984 r. 
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ST-03 
ROBOTY ELEKTRYCZNE 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej branży elektrycznej (SSTE) 
1.1. Nazwa zamówienia oraz nazwa szczegółowej specyfikacji technicznej (SSTE) 
 Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy branży elektrycznej dla przebudowy 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Cołdanki, położonej na terenie działki o nr ewid. 94/2, obręb ewid. 
Nowy Dwór, gmina Chojnice. 
1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SSTE 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 
elektrycznych przy wykonaniu zasilania w energię  elektryczną oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków 
dla inwestycji związanej z przebudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Cołdanki, położonej na terenie 
działki o nr ewid. 94/2, obręb ewid. Nowy Dwór, gmina Chojnice. 
Zakres niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej obejmuje prowadzenie robót elektrycznych związanych 
z instalacją zalicznikową WLZ, ochroną przeciwporażeniową i przeciwprzepięciową. 
1.3. Określenia podstawowe występujące w niniejszej SSTE 
Napięcie znamionowe – napięcie międzyprzewodowe, na które zostały zbudowane urządzenia, aparatura, linie 
kablowa i instalacje. 
Rozdzielnia (rozdzielnica) wnętrzowa – jest to rozdzielnia (rozdzielnica), której konstrukcje, urządzenia 
rozdzielcze, aparatura pomiarowa i urządzenia pomocnicze są  wykonane i przystosowane do ustawienia 
wnętrzowego. 
Instalacja elektryczna – zespół urządzeń elektrycznych o skoordynowanych parametrach służący do 
doprowadzania energii elektrycznej z sieci rozdzielczej o odbiorników. 
Instalacja elektryczna obejmuje przewody, przyrządy łączeniowe, zabezpieczające, ochronne  i sterownicze wraz 
z obudowami i konstrukcjami wsporczymi, odbiorniki, a także miejscowe źródła energii, jak baterie 
akumulatorowe i zespoły prądotwórcze. 
Urządzenie zabezpieczające – jest to przyrząd lub zespół przyrządów przeznaczonych  do dokonania 
samoczynnego przerwania obwodu wskutek określonych zmian w obwodzie elektrycznym. 
Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe (nadprądowe) – jest to zabezpieczenie za pomocą urządzenia 
zabezpieczającego działającego pod wpływem prądu przekraczającego określoną wartość przez określony 
przeciąg czasu. 
Zabezpieczenie przeciążeniowe – jest to zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe, które ma na celu ochronę 
zabezpieczanego przewodu od przekroczenia dopuszczalnego przyrostu temperatury, wywołanego przepływem 
pradu. 
Zabezpieczenie zwarciowe – jest to zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe, które ma na celu ochronę 
zabezpieczanego przewodu od niepożądanych następstw wywołanych przepływem prądu zwarciowego. 
Zabezpieczenie przeciążeniowe – zwarciowe jest to zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe, które ma na celu 
ochronę zabezpieczanego przewodu od przeciążeń i od zwarć. 
 
Obwód odbiorczy jest to układ elektryczny, składający się: 
a) z zabezpieczenie nadmiarowo-prądowego umieszczonego na początku układu (licząc z kierunku przepływu 
energii) oraz linii i przyłączonego do niej odbiornika wyposażonego lub nie wyposażonego w zabezpieczenie 
nadmiarowo-prądowe,  
b) albo z zabezpieczenie nadmiarowo-prądowego umieszczonego na początku układu (licząc w kierunku 
przepływu energii) oraz linii rozgałęzionej i przyłączonych do niej odbiorników nie wyposażonych w 
zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe, 
Przewody urządzeń oświetleniowych, są to przewody, które zasilają bezpośrednio lub pośrednio odbiorniki 
oświetleniowe oraz inne drobne odbiorniki jednofazowe jak również przewody, które w urządzeniach 
oświetleniowych są zastosowane jako przewody pomocnicze (np. sygnalizacyjne, sterownicze, pomiarowe itp. 
Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego 
wysyłanego przez źródło światła zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z 
instalacja elektryczna. 
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku pojawienia 
się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
Uziom - ich zadaniem jest przejęcie prądu w gruncie i bezpieczne rozproszenie go. Są to przedmioty metalowe 
(przewodzące) znajdujące się w gruncie. Można do tego celu wykorzystać obiekty już istniejące - tzw. uziomy 
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naturalne, np. elementy zbrojenia betonu, metalowe elementy konstrukcyjne, rurociągi metalowe. Można też 
umieścić w gruncie specjalne obiekty. Obiektami tymi (uziomami sztucznymi) są przewody, taśmy, pręty, 
płaskowniki, liny wykonane ze stali ocynkowanej lub miedzi. Stosuje się uziomy otokowe (np. płaskowniki 
otaczające dom) lub  pionowe/poziome (wbijane pręty). Uziomy sztuczne należy połączyć z uziomami 
naturalnymi w  sposób umożliwiający przewodzenie prądu (spawanie, zgrzewanie). Ze względu na to, że 
przepływ prądu ułatwia korozję, warto łączyć materiały jednorodne (np. uziomami powinny być tylko elementy 
stalowe lub tylko miedziane). 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
       Ogólne wymagania dotyczące robót podano w "Specyfikacja ogólna” Wykonawca robót jest odpowiedzialny 
za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.    
2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
(MATERIAŁY)  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie wyroby o właściwościach użytkowych umożliwiających 
spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. l pkt. l ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także że powinny być zgodne z 
wymaganiami określonymi w dokumentacjach technicznych oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle 
produkcji, zakupu materiałów i urządzeń przewidywanych do realizacji robót właściwie oznaczonych, 
posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a 
także inne prawnie określone dokumenty.  
Kierownik budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania robót przechowywać dokumenty stanowiące 
podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w 
obiekcie budowlanym.  
2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu wewnętrznej instalacji elektrycznej, wg dokumentacji technicznej są: 

– zalicznikowa instalacja WLZ zasilająca skrzynkę sterowniczą –typu YKY 5x4mm2  
– zalicznikowa instalacja WLZ zasilająca AT75 –typu YKY 3x2,5mm2                        
– aparatura w rozdzielni na napięcie znamionowe 230/400V dla jednobiegunowych             i 400V dla 

wielobiegunowych, znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa min. 6kA  ,mocowanie: na wpornikach 
TH 35-7,5 wg. PN-EN 60715  

– osprzęt elektroinstalacyjny  
– rozdzielnie kompletne, odporne  na korozję i czynniki klimatyczne - wg  szczegółowego wyposażenia 

określonego w   dokumentacji technicznej 
Wszystkie w/w materiały (kable, osprzęt, rozdzielnie, słupy oświetlenia, oraz wszelkie materiały drobne) muszą 
posiadać odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczające do obrotu i stosowania.  
2.3. Składowanie materiałów 
 Materiały, aparaty i osprzęt należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, 
przystosowanych do tego celu, przewietrzanych i dobrze oświetlonych.  
3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO  WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH (SPRZĘT) 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych dla konkretnych rodzajów robót. 
W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest akceptacja sprzętu 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwość wariantowego użycia 
sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu. Wykonawca przedstawi inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące realizacji umowy lub 
kontraktu mogą być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji 
robót.  
 
 



  

30 

 

3.2. Stosowany sprzęt 
Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom w zakresie jakości i wytrzymałości oraz powinien 
posiadać wymagane parametry techniczne. Powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz 
stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Elektronarzędzia (wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice itp.) 
można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i właściwego działania. Należy                              
je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU (TRANSPORT) 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone w projekcie 
organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Środki 
transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym  w szczegółowej specyfikacji technicznej, jeżeli 
gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu 
transportowego. 
4.2. Transport materiałów na plac budowy 
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu rozdzielni, przewodów, 
opraw oświetleniowych oraz osprzętu, niezbędnych do wykonania robót elektrycznych objętych dokumentacją 
techniczną. W czasie transportu należy zabezpieczyć materiały przed przemieszczaniem w taki sposób aby 
zapobiec ich uszkodzeniu. W czasie transportu, załadowania i wyładowania oraz składowania materiałów należy 
przestrzegać zaleceń wytwórcy. 
Zaleca się dostarczenie urządzeń i aparatów na stanowisko montażu bezpośrednio przed montażem, w celu 
uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich 
elementów. 
5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót oraz poleceniami 
inspektora nadzoru inwestorskiego 
5.2. Kolejność wykonywania robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót. 
5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do prac należy wykonać wytyczenia geodezyjnego poprzez geodetę. Trasa kabli powinna 
być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. 
5.4. Montaż oświetlenia terenu oraz kabla zasilającego rozdzielnię 
5.4.1.  Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do prac należy wykonać wytyczenia geodezyjnego poprzez geodetę. 
5.4.2 Montaż oświetlenia oraz kabla zasilającego rozdzielnię  
W zakresie wykonanie oświetlenia terenu – wymagania standardowe przy wykonywaniu sieci i instalacji 
elektrycznych. 
5.4.3. Zabezpieczenie antykorozyjne 
Wszystkie połączenia należy zabezpieczyć przed korozją przy pomocy farb antykorozyjnych. Wszystkie 
połączenia skręcane śrubowe muszą być zabezpieczone przed korozją za pomocą wazeliny technicznej. 
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
- podano w "Specyfikacja ogólna"  
6.2. Czynności kontrolne etapowe 
Czynności kontrolne etapowe obejmują sprawdzenie jakości wykonania części instalacji, a zwłaszcza robót 
zanikających. Należy uwzględnić między innymi: 
- sprawdzenie ciągłości żył oraz zgodności faz 
- jakość wykonania ochrony przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej 
- pomiar rezystancji izolacji 
W miarę postępu robót wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prób i 
pomiarów dla kolejnych fragmentów instalacji. Wykonanie odnośnych prób powinno być niezwłocznie 
odnotowane w dzienniku budowy. 
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6.3. Czynności kontrolne końcowe 
Po zakończeniu robót należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacja techniczną oraz z ewentualnymi zmianami 
zapisanymi w dzienniku budowy, a także zgodność z przepisami szczegółowymi, odpowiednimi Polskimi 
Normami oraz wiedzą techniczną, 
- jakość wykonania instalacji elektrycznej, 
- skuteczność działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem    
  elektrycznym, 
- spełnienie przez instalację elektryczną wymagań w zakresie minimalnych  
  dopuszczalnych oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, 
- zgodność oznakowania z Polskimi Normami i lokalizację wyłącznika przeciwpożarowego.  
W przypadku nie zadowalającej jakości robót lub użytych materiałów wykonawca będzie musiał wykonać na 
własny koszt niezbędne poprawki i wymiany instalacji. 
Przed oddaniem do użytku wykonawca powinien dokonać uruchomienia instalacji                            i 
zademonstrować jej prawidłowe działanie zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w "Specyfikacja ogólna” . 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, 
jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji projektowej. 
Jednostką obmiarową jest : 
- [m] dla kabli 
- [szt] dla zastosowanego osprzętu 
- [szt] dla założonych opraw, kompletnych rozdzielni, itp. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót zanikających lub 
ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto 
występuje odbiór instalacji i urządzeń technicznych. Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty 
budowlane. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Wszystkie części robót zanikające oraz ulegające zakryciu takie jak układanie przewodów pod tynkiem itp. muszą 
być zgłaszane przez Wykonawcę do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
8.3. Zasady ostatecznego odbioru robót 
W czasie ostatecznego odbioru robót, przy przekazywaniu instalacji 
do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 
1) Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją   
    techniczną i obowiązującymi przepisami 
2) Dokumentację Projektową z naniesionymi poprawkami powykonawczymi 
3) Dziennik budowy 
4) Protokoły wszelkich wymaganych badań i pomiarów 
5) Certyfikaty, aprobaty techniczne na urządzenia i wyroby 
6) Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi  
    zainstalowanych urządzeń elektrycznych. 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności wystawionych przez 
wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i akceptowane przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo". 
Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, będącym 
załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty   określone zostaną w umowie na 
wykonanie robót. 
Podstawą rozliczenia robót (płatności) jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową dla danej pozycji kosztorysu. 
Cena ta będzie pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ułożenie wszystkich materiałów użytych do budowy 
instalacji nagłośnieniowej objętej dokumentacją techniczną, użycie sprzętu i wszystkie inne czynności niezbędne 
do należytego wykonania robót. 
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Cena budowy obejmuje: 
- roboty pomocnicze i przygotowawcze 
- dostarczenie materiałów 
- montaż kabli 
- montaż słupów wraz z oprawami 
- montaż fundamentów w ziemi pod słupy oświetleniowe 
- montaż innych urządzeń i instalacji określonych w dokumentacji 
- wykonanie badań i pomiarów elektrycznych 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Przepisy prawne 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia  
14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  
i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r.  w sprawie wyrobów służących do 
ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie 
certyfikatu zgodności. 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. z późniejszymi 
zmianami. 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
10.2. Polskie normy  

 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe. 

 PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 
charakterystyk. 

 PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.   

 PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przeteżeniowym. 

 PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi 
przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 

 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi. PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektrycznymi 
(EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. 

 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

 PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

 PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. 
Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
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 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed 
prądem przetężeniowym. 

 PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej  

 w zależności od wpływów zewnętrznych. 
 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 
przeciwpożarowa. 

 PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 

 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalności prądowe 
długotrwałe przewodów. 

 PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

 PN-IEC 6034-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia. 

 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.   

 PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych.
   

 PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

 PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 

 PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 
odbiorcze. 

 PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.    

10.3. Opracowania 
 Instalacje elektryczne COBR "ELEKTROMONTAŻ" 
 warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom V Instalacje elektryczne 

MGPIB, COBR "ELEKTROMONTAŻ" 
 
 
 


