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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OST 
WYMAGANIA OGÓLNE  

 
 
1.WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot ST. 
 
  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót które zostaną wykonane w ramach 
„Projekt Budowlano-Wykonawczy na modernizację wodociągów na terenie 
Gminy Smyków”. 
Inwestor (Zamawiający): Gmina Smyków. 

 
1.2. Zakres stosowania ST. 
 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania 
szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokumenty 
przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach małych, prostych robót i konstrukcji 
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 

Celem opracowania są rozwiązania techniczne dotyczące poprawy 
zaopatrzenia w wodę wodociągu grupowego Przyłogi - Smyków. 

Zakres opracowania obejmuje zagospodarowanie  Nowego Ujęcia w 
Przyłogach z rurociągiem tłocznym oraz budowę dodatkowych zbiorników 
wyrównawczych na terenie Stacji Wodociągowej w Przyłogach i budowę 
zbiorników ujęciowych dla Hydroforni w Smykowie wraz z obiektami 
towarzyszącymi. 

 W dalszej części opracowania istniejące ujęcie w Przyłogach 
składające się z trzech studni głębinowych Nr 1, 2 i 3 zlokalizowanych w 
rejonie Stacji Wodociągowej nazwane zostało "Starym Ujęciem" a studnie Nr I, 
II i III w rejonie Szkoły Podstawowej w Przyłogach nazwano "Nowym 
Ujęciem". 

Schemat pracy wodociągu będzie następujący: 
1) Studnie Nr I, II i III zostaną połączone ze sobą rurociągami PE ∅ 110 

mm , 
2) Woda z ujęcia tłoczona będzie pompami głębinowymi  rurociągiem 
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tłocznym PE ∅ 160 mm do Stacji Wodociągowej w Przyłogach, 
3) Na terenie Stacji Wodociągowej rurociąg tłoczny będzie włączony do 

istniejącego rurociągu zaopatrującego zbiorniki wyrównawcze, 
4) W miejscu włączenia zostanie wykonana komora zasuw, 
5) Przed komorą zasuw będzie możliwość awaryjnego chlorowania wody a 

0,5-godzinny kontakt wody z chlorem zostanie zapewniony w 
zbiornikach wyrównawczych, 

6) Sterowanie pracą pomp głębinowych Nr 2 i 3 (istniejące ujęcie) będzie 
odbywać się jak dotychczas, natomiast pracą pomp głębinowych Nr I, II i 
III – drogą  GSM, 

7) następnie ze zbiorników wyrównawczych woda grawitacyjnie będzie 
dopływać do Zestawu Hydroforowo-Pompowego w budynki Stacji 
Wodociągowej – który będzie tłoczył wodę do sieci wodociągowej – jak 
dotychczas. 
 
Zakres robót: 

• oznakowanie robót, 
• dostawę materiałów, 
• wykonanie prac przygotowawczych, 
• wykonanie wykopów wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

ewentualnym odwodnieniem, 
• przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty , 
• wykonanie dodatkowych zbiorników wyrównawczych na terenie Stacji 

Wodociągowej w Przyłogach i budowę zbiorników ujęciowych dla 
Hydroforni w Smykowie wraz z obiektami towarzyszącymi 

• ułożenie przewodów, odgałęzień, uzbrojenia,  
• zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian 

wykopu, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
 
Oprócz prac i robót określonych w dokumentach wskazanych w pkt. 1.1 i 1.2 
wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wynagrodzenia do: 

a) wytyczenia przez służby geodezyjne obiektów i wykonania geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej, 

b) wykonania oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, 
c) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bhp i p.poż., 
d) wykonania i utrzymania niezbędnych urządzeń tymczasowych – kładek, 

poręczy, ogrodzeń, oznakowania i sygnalizacji, oświetlenia, itp., 
e) dokonania we własnym zakresie ubezpieczenia terenu budowy; 
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f) wykonania badań, prób, analiz i rozruchu niezbędnych przy realizacji 
zamówienia, jak również odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do 
odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających, 

g) demontażu i ponownego montażu bądź odbudowy ogrodzeń, wjazdów, 
chodników oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów 
zagospodarowania terenu, 

h) poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego jak również opracowania 
i uzgodnienia projektu organizacji ruchu, 

i) poniesienia kosztów związanych z pracami odwodnieniowymi wraz 
z koniecznymi uzgodnieniami, opracowaniami, wymaganymi 
pozwoleniami, 

j) kosztów związanych z szalowaniem ścian wykopów, 
k) uzyskania wszelkich opinii i uzgodnień niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy i przekazania go w użytkowanie, 
l) uporządkowania terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu 

najpóźniej do dnia odbioru końcowego. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

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

i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury. 

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest 
trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć 
budynek wolno stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub 
grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie 
więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego 
i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% 
powierzchni całego budynku. 
1.4.4.budowli – należy przez to rozumieć obiekt budowlany nie będący 
budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, 
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, 
wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacyjne), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 
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sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych 
(kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość użytkową. 
1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć  niewielkie 
obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 

piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt 
budowlany przeznaczony do użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, 
a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe 
i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 
kontenerowe. 
1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego 
w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 
budowlanego. 
1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. 
1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym 
obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu 
pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia 
techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość 
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeni ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której 
prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy 
przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania 
wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 
1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję 
administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
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1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na 
budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki 
i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, 
a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację 
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, 
o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego 
w art. 2 pkt. 9  - rozumie się przez to tereny o charakterze zastrzeżonym ze 
względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych 
ministrów i kierowników Urzędów Centralnych 
1.4.17. aprobacie technicznej – należy prze to rozumieć pozytywną ocenę 
techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania 
w budownictwie. 
1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru 
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 
budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8 Prawa 
budowlanego. 
1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 
przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową. 
1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy 
określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, 
poz. 42 z późn. zm.). 
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren 
wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 
tego terenu. 
1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 
właściwy organ. 
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę 
specjalnie przygotowaną , przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących 
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich 
zakończeniu. 
1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez 
właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
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dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.25. kierowniku budowy – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną 
przez Wykonawcę robót, upoważnioną do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszącą 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez 
Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki 
naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze 
zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne 
i wytwarzane, jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania 
robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność 
wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie 
zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie 
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 
1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub 
fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu 
uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego 
w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część 
obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane 
w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, 
klasy i kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 
2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 
z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
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1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielnie 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 wykonanych 
robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych 
i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 
1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez 
projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje 
i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 
konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie 
mają spełniać roboty budowlane. 
1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski 
Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji 
elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania 
tych organizacji. 
1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 
opisem lub wskazaniem podstaw ustalający szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 
robót podstawowych. 
1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są 
możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz 
uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji 
produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień 
publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego.  
1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna 
określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, 
wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji 
robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 
pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony 
w przepisach). 
 
 
 



11 11 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

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

 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dokumentację 
projektową i komplet SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy 2 egz. Dokumentacji projektowej. 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, 
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy. 

 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, 
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

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

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora nadzoru. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na 
rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od skali odczytu ze skali 
rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne 
z dokumentacją projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego podziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 
być jednorodne i wskazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą 
zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na nie zadawalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

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

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały 
i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

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

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 
Wykonawca będzie: 

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

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny 

wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów 

i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a)zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, 
b)zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c)możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 

wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, 
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz 
w maszynach i pojazdach. 



13 13 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

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

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych 
na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 
użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 
za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia 
na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

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

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie umownej. 
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie 

materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru 
ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru robót. 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez 
organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót, np. sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje 
dotyczące zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty 
techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych 
w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego 
źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 
określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa 
w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli 
i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż 
miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
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Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

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

Humus i nakład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc 
pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy 
zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

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

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym 
przez Inspektora nadzoru 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu 
gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 
zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych 
elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
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3. SPRZĘT. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z programem zapewnienia 
jakości lub projektem organizacji robót. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST 
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał 
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

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

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
 
 
4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót 
i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowania odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się 
z części opisowej i graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów 

prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych 
gabarytach lub masie). 

 
5.2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie 

z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji 
projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach 
i wytycznych. 
 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą 
wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Program zapewnienia jakości. 
 

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

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

poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 

laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza 
zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

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

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

- 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. 

 
 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót 
i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni  odpowiedni system kontroli, 
włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

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

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. 
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Inspektor nadzoru będzie mieć  nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, prac personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 
i stwierdzone zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek. 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 

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

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę 
i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę 
do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 

 
6.4. Badania i pomiary. 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie 
z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 
badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

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



20 20 

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

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

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą, 
• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli są objęte certyfikacją określoną 
w pkt. 1, i które spełniają wymogi SST. 

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

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
 
6.6. Dokumenty budowy. 
 
[1] Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym 
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na 
kierowniku budowy. 

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

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

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości 

i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 

i przyczyny przerw w robotach, 
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- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

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

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem 
w dokumentacji projektowej, 

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

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

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

przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

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

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

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
[2] Książka obmiarów. 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 
faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 
przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub 
w SST. 
 
[3] Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
 [4] Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 
[1] – [3], następujące dokumenty: 

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

 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 

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

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do 
książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych 
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami w dokumentacji 
projektowej i przedmiarze robót. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 

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

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane 
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady wdrażania.  
 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 
odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, 
zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Inspektora nadzoru. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 

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

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
f) odbiorowi po okresie gwarancji. 

 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

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

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

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

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy. 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 
robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego 
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

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

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

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

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych 
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót  stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego). 
 

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

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

a) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi, 

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

c) protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 
d) protokoły odbiorów częściowych, 
e) recepty i ustalenia technologiczne, 
f) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
g) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
h) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST 
i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

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

j) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia 
terenu, 

k) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

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

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

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie 
rękojmi i gwarancji. 
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Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 
„Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1. Ustalenia ogólne. 
 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone 
w umowie o wykonanie robót budowlanych. 
 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu 
obejmuje: 

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

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie 
z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

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

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

 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych 
oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów 
i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 
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9.3. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Zamawiający nie będzie dokonywał odrębnego rozliczenia robót 
tymczasowych i prac towarzyszących. Zgodnie z pkt. 1.3. roboty tymczasowe 
i prace towarzyszące Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia ich 
wartości w kosztach ogólnych.. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1. Ustawy. 
 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (jednolity tekst 
Dz.U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. Nr 19, poz. 177 z póżn. zm). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych 
(Dz.U. Nr 92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej 
(jednolity tekst Dz. U. Z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

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

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U. Nr 62, poz. 627 z póżn. Zm.). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst 
Dz. U. Z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

 
10.2. Rozporządzenia. 
 

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

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – 
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 
1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

- 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 (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – 
w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – 
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). 

 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje. 
 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut 
Techniki Budowlanej, Warszawa 2003 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, 
Warszawa 2001 r. 
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SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – SST1 
ROBOTY ZIEMNE  

 
 
1.WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot ST. 
 
  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych , które zostaną 
wykonane w ramach „Projekt Budowlano-Wykonawczy na modernizację 
wodociągów na terenie Gminy Smyków” w zakresie robót ziemnych. 
Inwestor (Zamawiający): Gmina Smyków. 
 
1.2.Zakres stosowania ST. 
 

Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach małych, prostych robót i konstrukcji 
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 

Szczegółowy zakres Projektu określono w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej – OST – pkt. 1.2. 

Zakres robót: 
• oznakowanie robót, 
• wykonanie prac przygotowawczych, w tym przekopy próbne, 
• wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

ewentualnym odwodnieniem, 
• przygotowanie podłoża pod przewody i obiekty, 
• zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian 

wykopu, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
podstawowe z zakresu robót pomiarowych i ziemnych występujące przy 
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montażu sieci i rurociągów tłocznych i międzyobiektowych, zbiorników 
wyrównawczych na terenie Stacji Wodociągowej w Przyłogach, zbiorników 
ujęciowych dla Hydroforni w Smykowie wraz z obiektami towarzyszącymi, 
oraz ich uzbrojeniem i armaturą, a także roboty tymczasowe oraz prace 
towarzyszące. 

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociągowych 
wymienionych wyżej są: wykopy, umocnienia ścian wykopów, odwodnienie na 
czas montażu rurociągów w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód 
gruntowych (względnie opadowych), wykonanie podłoża, zasypanie wykopów 
wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki. 

Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne 
wytyczenie tras wodociągowych oraz inwentaryzację powykonawczą. 

Oprócz prac i robót określonych w dokumentach wskazanych w pkt. 1.1 
i 1.2 wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wynagrodzenia do: 

• wytyczenia przez służby geodezyjne obiektów i wykonania geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej; 

• wykonania oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy; 
• zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bhp i p.poż.; 
• wykonania i utrzymania niezbędnych urządzeń tymczasowych – kładek, 

poręczy, ogrodzeń, oznakowania i sygnalizacji, oświetlenia, itp.; 
• dokonania we własnym zakresie ubezpieczenia terenu budowy; 
• wykonania badań, prób, analiz i rozruchu niezbędnych przy realizacji 

zamówienia, jak również odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do 
odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających; 

• demontażu i ponownego montażu bądź odbudowy ogrodzeń, wjazdów, 
chodników oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów 
zagospodarowania terenu; 

• poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego jak również opracowania 
i uzgodnienia projektu organizacji ruchu; 

• poniesienia kosztów związanych z pracami odwodnieniowymi wraz 
z koniecznymi uzgodnieniami, opracowaniami, wymaganymi 
pozwoleniami, 

• kosztów związanych z szalowaniem ścian wykopów, 
• uzyskania wszelkich opinii i uzgodnień niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy i przekazania go w użytkowanie; 
• uporządkowania terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu 

najpóźniej do dnia odbioru końcowego; 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
1.4.1.Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa 
dokumentacja, która powinna zawierać: 
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- rzuty i przekroje obiektów, 
- plan sytuacyjno-wysokościowy, 
- nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 
- sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 
- wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, 
- szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane 

zagęszczenie zasypki, nasypu itp.). 
1.4.2. Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych 
po wykonaniu zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej. 
1.4.3.Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1m. 
1.4.4. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 
1 do 3 m. 
1.4.5. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.6. Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nie przesuniętych 
blokach, którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod 
działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc 

- dziennik budowy – dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru 
budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, 

ponad 
0,2 Mpa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi 
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
1.4.7. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lun nasypów, 
położony w obrębie obiektu kubaturowego. 
1.4.8. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu 
fundamentowego lub wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 
1.4.9. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów 
pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do 
budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem. 
1.4.10. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan 
zagęszczenia gruntu. 
1.4.11 Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność 
gruntów niespoistych. 
1.4.12. Podsypka – podłoże z materiału sypkiego pod rurociągi, warstwa 
wyrównawcza, 
1.4.13. Obsypka – warstwa z materiału sypkiego, stanowiąca podparcie dla 
rurociągu z wszystkich stron, zagęszczona, 
1.4.14. Zasypka – zasypanie wykopu gruntem rodzimym lub dowiezionym, 
z zagęszczeniem, 
1.4.15. Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich 
norm, przepisów i literatury technicznej: 
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- kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu, 

- książka obmiaru – książka z ponumerowanymi stronami, służąca do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy 
w książki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, 

- laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania wszelkich badań i prób 
związanych z oceną jakości materiałów oraz robót, 

- polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy, 

- projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

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

Ustalenia dotyczące wymagań dotyczących robót zawarto Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej – OST – pkt. 1.5. 
 
 
2. MATERIAŁY. 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu). 

 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje 

dotyczące wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów 
i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
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2.2. 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 Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

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

Humus i nakład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc 
pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy 
zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

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

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy 
poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 

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

 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu 

gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora nadzoru. 

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

 
 

3. SPRZĘT. 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w OST „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powiadać 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST 
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał 
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

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

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca 
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powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych. 
 
 Wykonawca przystępujący do robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty 
pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertaki mechaniczne itp.), 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, 
zgarniarki, równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, 
taśmociągi itp.), 

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 

4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.1 . Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót 
i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowania odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
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4.2 . Transport gruntów. 
 
 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być 
dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii 
odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może 
być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za 
transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w OST „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 
 
5.1 .  Ogólne zasady wykonania robót. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 

lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

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 wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalne występujące przy produkcji 
i badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

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

Przed przystąpieniem do wykonawstwa należy sprawdzić trasy 
istniejącego uzbrojenia podziemnego i porównać z oryginalnymi mapami 
uzgodnionymi w ZUDP Końskie. W miejscach kolizji zaleca się wykonanie 
ręcznych przekopów sprawdzających a roboty ziemne należy wykonywać 
ręcznie pod nadzorem właścicieli lub eksploatatorów tych sieci. Istniejące 
uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu. 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane (wąskoprzestrzenne 
w szalunkach). Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) 
powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych 
oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami rur, do 
których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian 
i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego 
głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez 
Wykonawcę na odkład lub złożony wzdłuż wykopu zgodnie z dokumentacją 
projektową. 

Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych” – tom I rozdz. IV -1989 r. – Roboty ziemne. Szalowanie 
powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo 
konstrukcji. Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający 
jego montaż i demontaż, odpowiednie rozparcie oraz montaż i posadowienie 
kanalizacji wg dokumentacji projektowej. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym 
w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na 
poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostałej 
warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
wykonaniem podsypki z drenażem korytkowym i ułożeniem przewodów 
rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie. Odwodnienie 
wykopu musi zabezpieczyć go przed zalaniem, sączeniami wody 
i rozluźnieniem struktury gruntu. 

 
5.2 . Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu. 

 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające 

późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do 
wykonywania robót ziemnych. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno 
być większe niż +/- 5 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych 
robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i –3 cm. 
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Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej 
o więcej niż +/- 5 cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych 
załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 
10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość 
nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy 
pomiarze łatą 3-metrową. 

 
5.3 . Odwodnienie robót ziemnych. 

 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów 

odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, 
o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewniają 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak 
aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca 
ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom 
gruntu nadać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające trwałe 
odwodnienie. 

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, 
które spowodują ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek 
usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt 
bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi 
instytucjami. 

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

Konieczność odwodnienia wykopów będzie zależeć od warunków 
pogodowych i rzeczywistego zalegania zwierciadła wody gruntowej w okresie 
wykonawstwa robót. Na odwodnienie wykonawców wykonawca winien 
uzyskać pozwolenie wodno-prawne. 

 
5.5 . Wykonanie odwodnienia 
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Odwodnienie wykopów projektuje się jako powierzchniowe 
z zastosowaniem warstwy drenażowej oraz studzienek zbiorczych. Studzienki 
zbiorcze należy wykonać z kręgów betonowych ∅ 0,80 m zapuszczonych na 
głębokość 1,0 m poniżej poziomu dna wykopów, rozmieszczonych 
w odległości około 20 – 30 m od siebie. Dno wykopu winno być wykonane ze 
spadkiem w kierunku studzienek zbiorczych. Warstwę drenażową grubości 
15 cm należy wykonać z drobnego żwiru a dalej warstwę wyrównawczą 
grubości 5 cm z piasku. Wodę z wykopu należy odprowadzić do pobliskiego  
rowu, tymczasowymi rurociągami. Ze względu na zmienność w czasie 
położenia zwierciadła wód gruntowych proponuje się, aby rozliczenie 
odwodnienia nastąpiło wg rzeczywistego czasu pracy pomp. Celem 
zabezpieczenia wykopów przed stałym odwodnieniem po zakończeniu 
pompowania należy przerwać warstwę filtracyjną ekranami z iłu lub gliny. 

W rejonie zalegania czystych piasków, przy wymaganej depresji 
przekraczającej 1,5 m można zastosować odwodnienia przy pomocy 
igłofiltrów. W miejscach występowania piasków gliniastych, pyłów 
piaszczystych i glin odwodnienie za pomocą igłofiltrów może być 
niewystarczające i trzeba będzie dodatkowo odwadniać wykopy drenażem 
dennym. 

Odwodnienie igłofiltrami odbywa się przy pomocy agregatu pompowo-
próżniowego o następujących parametrach: 

- wydajność agregatu   –  60 m3

- wysokość tłoczenia   –  20 m H
/h 

2
- ilość igieł     –  50 szt. 

O 

- średnica igieł    –  32 mm 
- długość igieł / część czynna  –  6 / 0,5 m 

Igły należy wpłukiwać w odległości ca 1,0 m od obudowy wykopu co 1,5 m na 
głębokość ca 1,0 m poniżej wykopu. 

Odwodnienie wykopów można także wykonać a pomocą rurociągów 
drenarskich. Wykop rowka drenarskiego w dnie umocnionego wykopu należy 
rozpocząć od wylotu  rurki  drenarskiej do studzienki zbiorczej i prowadzić ku 
górze, w celu zapewnienia wodzie stałego odpływu. Szerokość dna rowka 
drenarskiego powinna być co najmniej o 5 cm większa od zewnętrznej średnicy 
układanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp rowków należy wykonać zgodnie 
z dokumentacją projektową, a jeśli w dokumentacji nie określono inaczej, 
nachylenie powinno wynosić od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych. 
Przed przystąpieniem do układania rurek drenarskich, dno rowków należy 
oczyścić (np. łyżkami drenarskimi) tak aby woda (jeśli jest) wszędzie sączyła 
się równą warstewką, nie tworząc zagłębień. Na oczyszczonym dnie należy 
wykonać podsypkę z piasku o grubości 5 cm. Podsypkę przy sączącej się 
wodzie należy wykonać tuż przed układaniem rurek drenarskich. 
Układanie drenażu zaleca się wykonać niezwłocznie po wykopaniu rowka. 
Skrajny, ułożony najwyżej otwór rurki należy zasłonić odpowiednią zaślepką 
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(np. kamieniem, kształtką plastykową) w celu uniemożliwienia przedostawania 
się piasku i cząstek gruntu do wnętrza rurki. 
Zasada działania drenu wymaga umożliwienia dopływu do niego wody 
gruntowej poprzez szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki podłużne) 
w rurkach. Na budowie należy użyć tylko jednego rodzaju materiału. 
Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gładkimi powierzchniami ich 
styków, należy łączyć za pomocą specjalnie produkowanych złączek. 
Geowłókniny mogą być zastosowane do owinięcia przewodu dziurkowanego, 
owinięcia kruszywa. 
 
5.6 . Przygotowanie podłoża, podsypki, obsypki. 
 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-
gliniastych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna 
wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy 
wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości 20 cm (15 + 5 cm) 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z piasku lub pospółki 
o grubości: 

- dla sieci, rurociągów tłocznych i międzyobiektowych -  15 cm 
- dla sieci kanalizacyjnych, spustowych, przelewowych – 20 cm. 

zgodnie z dokumentacją projektową. 
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji 
projektowej. 
Obsypka z piasku lub pospółki winna wynosić: 

- dla sieci i rurociągów -  d+30 cm 
gdzie d – średnica rurociągu. 
Materiał na podsypki winien spełniać następujące wymagania: 

- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 
- materiał nie może być zmrożony, 
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału, 

Obsypka rurociągów musi być wykonana natychmiast po zakończeniu 
posadowienia. Najpierw trzeba obsypać rurę z boków, dobrze zagęszczając 
grunt warstwami 20 cm, do wysokości co najmniej 30 cm ponad wierzch rury. 
Zasyp należy w taki sposób aby uzyskać założony w projekcie wskaźnik 
zagęszczenia (w zależności od lokalizacji – droga o nawierzchni utwardzonej, 
droga o nawierzchni gruntowej, pobocza, tereny pozostałe) 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w OST „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 
6.1.1. Program zapewnienia jakości. 

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

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 

laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza 
zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

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

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania 
i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

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

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

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 
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- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

 
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót. 

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

Ustalenia dotyczące zasad kontroli jakości robót zawarto w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej – OST – pkt. 6.2. 
 
6.1.3. Pobieranie próbek. 

Ustalenia dotyczące pobierania próbek zawarto w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej – OST – pkt. 6.3. 
 
6.1.4. Badania i pomiary. 

Ustalenia dotyczące dokumentów budowy zawarto w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej – OST – pkt. 6.8. 

 
6.1.5. Raport 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. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

 
6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora. 
 Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony 
jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła 
ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 
zgodnie z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 
że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. 
W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.1.7. Certyfikaty i deklaracje. 
Ustalenia dotyczące certyfikatów i deklaracji zawarto w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej – OST – pkt. 6.5. 
 

6.1.8. Dokumenty budowy. 
Ustalenia dotyczące dokumentów budowy zawarto w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej – OST – pkt. 6.6. 
 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych. 
 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia. 
 Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli 
zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz 
z dokumentacją projektową. 
 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

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

 
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót. 
 Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót 
ziemnych określono w pkt. 6.1. 
 
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego. 
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu 
ziemnego podaje poniższa tablica. 
 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości wykopu 
ziemnego. 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 
3 m i poziomicą lub niwelatorem, 
w odstępach co 20 m. 2 Pomiar szerokości dna 

wykopu. 
3 Pomiar rzędnych powierzchni 

wykopu ziemnego. 
4 Pomiar pochylenia skarp. 
5 Pomiar równości powierzchni 

wykopu. 
6 Pomiar równości skarp. 
 
7 

Pomiar spadu podłużnego 
powierzchni wykopu. 
 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach 
co 20 m oraz w punktach wątpliwych. 
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6.3.2. Szerokość wykopu ziemnego. 
 Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
 
6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego. 
 Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych 
projektowanych o więcej niż –3 cm lub +1 cm. 
 
6.3.4. Pochylenie skarp. 
 Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego 
o więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 
 
6.3.5. Równość dna wykopu. 
 Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie 
mogą przekraczać 3 cm. 
 
6.3.6. Równość skarp. 
 Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 
±10 cm. 
 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 
  

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich 
punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeżeli materiały, nie spełniające 
wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
 Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od 
określonych w punkcie 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane 
przez Wykonawcę na jego koszt. 
 Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać 
wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres 
i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w OST „Wymagania ogólne” 
pkt 7. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 
Ustalenia dotyczące zasad obmiaru robót zawarto w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej – OST – pkt. 7.1. 
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
  

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości 
będą wyliczone w m³ jako długość pomnożona przez średni przekrój 
wg objętości wykopu w stanie rodzinnym. 
 W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych 
obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest możliwe, należy jak ilość obliczać 
wg obmiaru na środkach transportowych lub nasypie z uwzględnieniem 
współczynnika spulchnienia gruntu, podawanym w tablicy nr 1 z tym, że dolne 
wartości stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem, a górne przy 
obliczaniu objętości na jednostkach transportu. 
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 
kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

 
Ustalenia dotyczące urządzeń i sprzętu pomiarowego zawarto w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej – OST – pkt. 7.3. 
 
7.4. Wagi i zasady wdrażania.  

 
Ustalenia dotyczące wag i zasad wdrażania zawarto w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej – OST – pkt. 7.4. 
 
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru. 

 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym 

odbiorze odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy 
w robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie 
braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom: 

g) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
h) odbiorowi częściowemu, 
i) odbiorowi ostatecznemu, 
j) odbiorowi pogwarancyjnemu, 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 
Ustalenia dotyczące odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej – OST – pkt. 8.2. 
 
8.3. Odbiór częściowy. 

 
Ustalenia dotyczące odbiorów częściowych zawarto w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej – OST – pkt. 8.3. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót. 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Ustalenia dotyczące odbioru ostatecznego robót zawarto w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej – OST – pkt. 8.4.1. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego - końcowego. 

Ustalenia dotyczące dokumentów do odbioru ostatecznego – końcowego 
zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej – OST – pkt. 8.4.2. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

Ustalenia dotyczące odbioru po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej – OST – pkt. 8.5. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1. Normy: 
 

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 
gruntów. 

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze. 
 

10.2. Inne dokumenty. 
 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Z 2002 r. Nr 106 
poz. 1126) z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 
poz. 718), 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz.U. Z 2002 r. Nr 108 poz. 953), 
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – SST2 
Sieci i przyłącza wodociągowe, rurociągi tłoczne, rurociągi 
międzyobiektowe  
 
 
1. WSTĘP. 
 
1.4.Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci i przyłączy wodociągowych, 
rurociągów tłocznych i międzyobiektowych, które zostaną wykonane w ramach 
„Projekt Budowlano-Wykonawczy na modernizację wodociągów na terenie 
Gminy Smyków”. 
Inwestor (Zamawiający): Gmina Smyków. 

 
1.5.Zakres stosowania ST. 
 

Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach małych, prostych robót i konstrukcji 
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 

Szczegółowy zakres Projektu określono w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej – OST – pkt. 1.2. 

Zakres robót obejmuje: 
• oznakowanie robót, 
• dostawę materiałów, 
• wykonanie prac przygotowawczych, w tym podwieszenie instalacji 

obcych, 
• wykonanie rur ochronnych, 
• przygotowanie podłoża i fundamentów pod przewody i obiekty, 
• ułożenie przewodów wodociągowych i rurociągów, odgałęzień, 

uzbrojenia,  
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
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1.6. Zakres robót objętych SST. 
 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
podstawowe występujące przy montażu sieci wodociągowych, rurociągów 
tłocznych i międzyobiektowych ich uzbrojenia i armatury, a także roboty 
tymczasowe oraz prace towarzyszące. 

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociągowych 
wymienionych wyżej są: wykopy, umocnienia ścian wykopów, odwodnienie na 
czas montażu rurociągów w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód 
gruntowych (względnie opadowych), wykonanie podłoża, zasypanie wykopów 
wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki. 

Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne 
wytyczenie tras wodociągowych oraz inwentaryzację powykonawczą. 

Oprócz prac i robót określonych w dokumentach wskazanych w pkt. 1.1 
i 1.2 wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wynagrodzenia do: 

• wytyczenia przez służby geodezyjne obiektów i wykonania geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej; 

• wykonania oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy; 
• zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bhp i p.poż.; 
• wykonania i utrzymania niezbędnych urządzeń tymczasowych – kładek, 

poręczy, ogrodzeń, oznakowania i sygnalizacji, oświetlenia, itp.; 
• dokonania we własnym zakresie ubezpieczenia terenu budowy; 
• wykonania badań, prób, analiz i rozruchu niezbędnych przy realizacji 

zamówienia, jak również odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do 
odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających; 

• demontażu i ponownego montażu bądź odbudowy ogrodzeń, wjazdów, 
chodników oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów 
zagospodarowania terenu; 

• poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego jak również opracowania 
i uzgodnienia projektu organizacji ruchu; 

• poniesienia kosztów związanych z pracami odwodnieniowymi wraz 
z koniecznymi uzgodnieniami, opracowaniami, wymaganymi 
pozwoleniami, 

• kosztów związanych z szalowaniem ścian wykopów, 
• uzyskania wszelkich opinii i uzgodnień niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy i przekazania go w użytkowanie; 
• uporządkowania terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu 

najpóźniej do dnia odbioru końcowego; 
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1.7.Określenia podstawowe. 
 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są 
zgodne z określeniami przyjętymi w zeszycie nr 3 „Warunków Technicznych 
Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Wodociągowych” wydanych przez 
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, 
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji 
Technicznej „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
Sieć wodociągowa. 
Układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających 
i rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących 
się poza budynkiem, w granicy od stacji uzdatniania wody do zestawu 
wodomierzowego na przyłączu wodociągowym. 
Przewód wodociągowy tranzytowy. 
Przesyłowy przewód bez odgałęzień, przeznaczony wyłącznie do przesyłu 
wody. 
Przewód wodociągowy magistralny. 
Magistrala wodociągowa, przewód z odgałęzieniami, przeznaczony do 
rozprowadzania wody do przewodów rozdzielczych. 
Przewód wodociągowy rozdzielczy, osiedlowy. 
Przewód przeznaczania do rozprowadzania wody do przyłączy 
wodociągowych. 
Przyłącze wodociągowe. 
Przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociągowej 
w obiekcie. 
Uzbrojenie przewodów wodociągowych. 
Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie 
i eksploatację sieci wodociągowej. 
Armatura sieci wodociągowych – w zależności od przeznaczenia: 

- armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory, 
- armatura odpowietrzająca – zawory odpowietrzające, napowietrzające, 

odpowietrzająco - napowietrzające, 
- armatura regulująca – zawory regulacyjne i redukcyjne, 
- armatura przeciwpożarowa – hydranty, 
- armatura czerplana – zdroje uliczne. 

Studzienka wodociągowa; komora wodociągowa – obiekt na przewodzie 
wodociągowym, przeznaczony do zainstalowanie armatury (np. zasuwy, 
wodomierza itp.). 
Połączenie elektrooporowe – połączenie między kielichem PE lub kształtką 
siodłową zgrzewaną elektrooporowo, a rurą lub kształtką z bosym końcem. 
Kształtki zgrzewane elektrooporowo są nagrzewane przez element grzejny 
umieszczony przy ich powierzchni łączenia, powodujący stopienie 
przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką. 
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Połączenie doczołowe – połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania 
przygotowanych do łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej 
płyty grzejnej i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, następnie 
usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców. 
Połączenie siodłowe – połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej 
powierzchni siodła i zewnętrznej powierzchni rury aż do uzyskania temperatury 
zgrzewania, a następnie usunięcie elementu grzejnego i dociśnięcie łączonych 
powierzchni. 
Połączenie mechaniczne – połączenie rury PE z inną rurą PE lub innym 
elementem rurociągu za pomocą złączki zawierającej element zaciskowy. 
 
1.8.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie 
nr 3 WTWiO dla sieci wodociągowych, SST i poleceniami Inspektora nadzoru 
oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  
„Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
1.6. Dokumentacja robót montażowych sieci wodociągowych. 
 
Dokumentację robót montażowych sieci wodociągowych stanowią: 

- projekt budowlano-wykonawczy, opracowany zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz. U. Z 2003 r. 
Nr 120, poz. 1133), oraz z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Z 2004 r. 
Nr 202, poz. 2072), 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, sporządzona zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 
r. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie 
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z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 
r. Nr 92, poz. 881), 

- protokoły odbiorów częściowych , końcowych i robót zanikających, 
z załączonymi protokołami 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 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. Z 2003 r. 
Nr 207, poz. 2016 z późń. zm. 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 
 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania 

i składowania podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
Materiały stosowane do budowy sieci wodociągowych powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności 
ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich 
Norm, z europejską aprobatą techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną 
przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską, lub 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie 
podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano 
oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano 
za „regionalny wyrób budowlany”. 

 
2.2.Rodzaje materiałów. 
 
2.2.1. Rury i kształtki z polietylenu. 
Rury i kształtki z polietylenu muszą spełniać warunki określone w normach 
PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3. wymiary DN/OD rur i kształtek do budowy 
sieci są następujące: 
16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110,  125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 
315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600 mm. 
 



53 53 

2.2.2. Rury i kształtki z nie zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U). 
Rury i kształtki z PVC-U muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 
1452-2 i PN-EN 1452-3. wymiary DN/OD rur i kształtek do budowy sieci są 
następujące: 
12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 
280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm. 
 
2.2.3. Uzbrojenie. 
armatura wodociągowa musi spełniać warunki określone w normach PN-EN 
1074-1÷5:2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1. 
 
2.2.4. Bloki oporowe i podporowe. 
W rurociągach z tworzyw sztucznych stosuje się tradycyjne bloki oporowe 
betonowe prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy. 
W rurociągach z PVC-U w miejscu bloków oporowych jako sztywne 
wzmocnienie złącz można stosować: 

- opaski i dwupierścieniowe jarzma obejmujące kielichy rur i kształtek, 
- nasuwki dwudzielnie skręcane, 
- ściągi składające się z dwóch opasek. 

W budowie rurociągów z PE bloki oporowe i podporowe występują wyłącznie 
przy łączeniu rur PE z różnych materiałów (stal, żeliwo) oraz armatury 
(zasuwy, hydranty). 
 
3. SPRZĘT. 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w OST 

„Wymagania ogólne” pkt 3. 
 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ  
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. 
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 

Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym 
stanie technicznym i gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca 
powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
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użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być później 
zamieniany bez jego zgody. 
 
 
4. TRANSPORT. 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2 Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych. 
 
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe 
wymagania: 

- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub 
pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 
2 m wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 

- jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na 
samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem 
przez metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. 
Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem 
przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne 
ścianki skrzyni samochodu, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą 
położenia. Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze 
otoczenia      
-5oC do +30oC. 

 
4.3. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem. 
 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed 
bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą 
przekraczająca 40o

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na 
drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny 
spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować 

C. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny 

być chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu 
plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nie przeźroczystą 
z PCV lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację 
powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały 
deformacji. 
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w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 
10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. stosy powinny być z boku 
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. 
Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m 
wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne 
warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. 

Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury 
poprzez ograniczenie jego szerokości przy pomocy pionowych wsporników 
drewnianych zamocowanych w odstępach 1÷2 m. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST „Wymagania 

ogólne” pkt 5. 
 
5.2.Warunki przystąpienia do robót. 
 

Przed przystąpieniem do montażu sieci wodociągowej należy: 
- dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 
- wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-

B-10736:1999, 
- obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót 

podstawowych (w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód 
gruntowych lub opadowych), 

- przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacja. 
 
5.3.Montaż rurociągów. 
 

Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami: 
- montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenia ich do 

wykopu, 
- montaż odcinków rurociągu w wykopie. 

Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu 
z zachowaniem spadków. Na całej długości powinny przylegać do podłoża na 
co najmniej ¼ obwodu. 
Na trasie sieci wodociągowej należy umieścić taśmę sygnalizacyjną koloru 
niebieskiego z drutem stalowym na głębokości 0,8 – 1,2 m ppt w celu 
umożliwienia lokalizacji sieci w przyszłości oraz zabezpieczenia przed 
uszkodzeniem przy wykonawstwie innych robót. 
 Przed oddaniem wodociągu do eksploatacji rurociągi należy dokładnie 
przepłukać czystą wodą. W tym celu wodę należy wypuszczać w końcówkach 
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sieci, aż wypływająca woda będzie „wzrokowo” czysta. Następnie należy 
kolejno otwierać wszystkie hydranty dla przepłukania krótkich odcinków 
rurociągów między siecią wodociągową i hydrantami. 
 Dezynfekcję należy przeprowadzić roztworem podchlorynu sodu lub 
wapna o zawartości 30 - 50 mg Cl2 na 1 litr wody. Napełnienie sieci 
wodociągowej roztworem o zawartości chloru należy prowadzić do czasu, 
kiedy z końcówki sieci zacznie wypływać woda o ostrym zapachu chloru. 
Wówczas czynność tę należy powtórzyć na wszystkich pozostałych hydrantach. 
Dezynfekcję kolejnych odcinków należy przeprowadzić w podobny sposób. Po 
napełnieniu sieci roztworem z zawartością chloru należy ją pozostawić 
zamkniętą na 48 godzin. Po tym okresie zużyty roztwór powinien być 
przetłoczony do zbiornika wozu asenizacyjnego i zneutralizowany wapnem 
(1.25 kg wapna CaOH2

5.4.Połączenia rur i kształtek z PE. 

 na 1 kg chloru). 
 Po przeprowadzeniu dezynfekcji należy dokładnie przepłukać sieć 
wodociągową aż do czasu, kiedy z końcówki sieci zacznie płynąć woda bez 
zapachu chloru. Należy też przepłukać pozostałe hydranty. Następnie z 
końcówki wodociągu należy pobrać próby wody do analizy bakteriologicznej. 
Po trzykrotnej pozytywnej analizie wodociąg może być włączony do 
eksploatacji za zgodą SANEPID-u. 

Podobnemu procesowi płukania i dezynfekcji należy poddać przyłącza 
wodociągowe. 
 

 
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z PE należy dokonać 

oględzin tych materiałów. Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur 
i kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych 
wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań 
określonych w normach PN-EN 12201-1÷4:2004. 
 
5.4.1. Połączenia zgrzewane. 

Połączenia zgrzewane mogą  być doczołowe lub elektrooporowe. 
W połączeniach zgrzewnych stosowane są: 
Kształtki kielichowe zgrzewane elektrooporowo 
- kształtki polietylenowe PE zawierające jeden lub więcej integralnych 
elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, 
w celu uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym końcem lub rurą, 
 
kształtki siodłowe zgrzewane elektrooporowo 
- kształtki polietylenowe PE zawierające jeden lub więcej integralnych 
elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, 
w celu uzyskania połączenia zgrzewanego na rurze. 
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Zgrzewanie doczołowe polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich 
końcówek do właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania 
dodatkowego materiału. 
Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych 
i zewnętrznych nie powinny wystąpić wypływki stopionego materiału poza 
obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym żadna wypływka nie 
powinna powodować przemieszczania drutu w kształtkach (elektrooporowych) 
co mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej 
powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie. 
 
5.4.2. Połączenia mechaniczne zaciskowe. 

Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, 
które zaciskane są na końcówkach rur. Połączenia te mają zastosowanie 
w przewodach wodociągowych o średnicach do 110 mm. 
Połączenia rur z PE z rurami z innych materiałów wykonuje się za pomocą 
odpowiednich kształtek kołnierzowych (adaptorów czołowych). 
Polega to na wykonaniu odpowiedniego kołnierza na końcu rury z PE, 
a następnie nakłada się na tę rurę kołnierz z żeliwa sferoidalnego lub ze stali 
nierdzewnej. Końcówka rury z PE z kołnierzem oraz uszczelką musi znaleźć się 
wewnątrz złącza. 
 
5.5.Połączenia rur i kształtek z PVC-U. 
 

Przed montażem rur i kształtek z PVC-U należy dokonać ich oględzin. 
Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, 
czyste, bez przypaleń, pozbawione nierówności, porów i jakichkolwiek innych 
uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych 
w normach PN-EN 1452-1÷5:2000. 
 
5.5.1. Połączenia kielichowe na wcisk. 

Montaż połączeń kielichowych polega na wciśnięciu (wsunięciu) końca 
rury w kielich, z osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do 
określonej głębokości. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe 
wprowadzenie końca rury w kielich. 
 
5.5.2. Połączenia klejone. 

Połączenia klejone w budowie sieci wodociągowych mają ograniczone 
zastosowanie (głównie do klejenia tulei kołnierzowych lub w innych 
szczególnych przypadkach). Powierzchnie łączonych elementów za pomocą 
kleju agresywnego muszą być czyste i odtłuszczone. Należy bezwzględnie 
przestrzegać instrukcji producenta kleju. 
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5.6.Uzbrojenie sieci wodociągowej. 
 

Uzbrojenie sieci wodociągowej montuje się w studzienkach (komorach) 
wodociągowych lub bezpośrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest 
armatura żeliwna. W sieciach wodociągowych z tworzyw sztucznych może 
mieć zastosowanie także armatura z tworzywa sztucznego. 

Tworzywo, z którego wykonano kadłub armatury z bosym końcem lub 
kielichem zgrzewanym elektrooporowo powinno spełniać wymagania PN-EN 
12201-1. 

Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2. 
Armaturę należy łączyć zgodnie z wytycznymi podanymi przez 

producenta. 
Oględziny – powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne armatury powinny 

być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 
powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań 
niniejszej normy. 

Konstrukcja armatury powinna być taka, aby podczas montażu, łączenia 
jej z rurą lub innym elementem nie nastąpiło przemieszczenie uzwojeń 
elektrycznych lub uszczelnień. 

W czasie wykonywania robót montażowych sieci wodociągowych należy 
ściśle przestrzegać instrukcji i zaleceń producentów wszystkich materiałów 
zastosowanych do ich budowy. 

 
5.7. Wykonanie bloków oporowych. 

 
Bloki oporowe należy umieścić na wszystkich (węzłach) odgałęzieniach, 

po zasuwami i hydrantami, a także przy zmianie kierunku trasy sieci. 
Blok winien być tak ustawiony aby swą tylną ścianą opierał się o grunt 

nienaruszony. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, 
przestrzeń miedzy tylnią ścianą a gruntem rodzimym należy zalać betonem B-
7,5 przygotowanym na miejscu. Odległość między blokiem oporowym a 
ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie mniejsza niż 0,10 m. 
przestrzeń tą należy zalać betonem B-7,5 izolując go od przewodu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w OST 

„Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2.Kontrolę wykonania sieci wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie 

z zaleceniami określonymi w zeszycie nr 3 „Warunków Technicznych 
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych” pkt 6 „Kontrola 
i badania przy odbiorze”. 
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Kontrola wykonania sieci wodociągowej winna polegać na sprawdzeniu 

zgodności budowy z Projektem. Sprawdzeniu m.in. podlega: 
- wytyczenie osi przewodu, 
- szerokość wykopu, 
- głębokość wykopu, 
- odwodnienie wykopu, 
- szalowanie wykopu, 
- zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 
- odległość od budowli sąsiadującej, 
- zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 
- rodzaj podłoża, 
- rodzaj rur, kształtek i armatury, 
- składowanie rur, kształtek i armatury, 
- ułożenie przewodu, 
- bloki oporowe, 
- zagęszczenie podpsyki i obsypki przewodu, 
- szczelność przewodu, 
- zagęszczenie zasypki wstępnej i głównej przewodu, 
- armaturę w studzienkach i komorach wodociągowych, 
- przewody ułożone w rurze ochronnej lub wykonane przeciskiem albo 

przewiertem (w tym sterowanym) 
- zabezpieczenie przewodu przed kolizją, 
- wyniki płukania i dezynfekcji przewodów. 

 
Szczególną uwagę należy zwrócić na oceną prawidłowości wykonania 

połączeń zgrzewanych. 
Oceną tę należy przeprowadzić w oparciu o następujące kryteria: 

- zgrubienie zgrzewane powinno być obustronnie możliwie okrągło 
ukształtowane, 

- powierzchnia zgrubienia powinna być gładka, 
- rowek między wypływkami nie powinien być zagłębiony poniżej 

zewnętrznych powierzchni łączonych elementów, 
- przesunięcie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczać 10% 

grubości ścianki rury, 
- całkowita szerokość wypływek powinna być większa od zera i nie 

powinna przekraczać wartości określonych przez producenta rur 
i kształtek. 

Ocenę jakości połączenia zgrzewanego można wykonać za pomocą urządzeń 
pomiarowych z dokładnością 0,5 mm. 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu 
należy przeprowadzić próbę szczelności. 
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Próby szczelności należy wykonywać dla kolejnych odbieranych 
odcinków przewodu ale na żądanie inwestora lub użytkownika należy również 
przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. 

Zaleca się przeprowadzać próbę ciśnieniową hydrauliczną jednakże 
w przypadkach uzasadnionych względami techniczno-ekonomicznymi można 
stosować próbę pneumatyczną. 

Sposób przeprowadzenia i pełny zakres wymagań związany z próbami 
szczelności są podane w normie PN-B 10725:1997. Niezależnie od wymagań 
określonych w normie przed przystąpieniem do przeprowadzania próby 
szczelności należy zachować następujące warunki: 

- odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długości ok. 300 m 
w przypadku wykopów o ścianach umocnionych lub ok. 600 m przy 
wykopach nie umocnionych ze skarpami – wszystkie złącza powinny być 
odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 

- odcinek przewodu powinien być na całej swej długości stabilny, 
zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami – wykonana 
dokładnie obsypka, przewód na podporach lub w kanałach zbiorczych 
powinien mieć trwałe zamocowania wraz z umocnieniem złączy, 

- wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
- profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie 

i odwodnienie, a urządzenia odpowietrzające powinny być zainstalowane 
w najwyższych punktach badanego odcinka, 

- należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 
W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności 

przestrzegać następujących warunków: 
- przewód nie może być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego 

powierzchni zewnętrznej nie może być niższa niż 1o

- napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu, 
C, 

- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna 
przekraczać 20o

- po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy go 
pozostawić na 20 godzin w celu ustabilizowania, 

C, 

- po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy 
przez okres 60 minut sprawdzać jego poziom, 

- wynik próby szczelności uznaje się za pozytywny, gdy nie nastąpił w tym 
czasie spadek ciśnienia poniżej wartości ciśnienia próbnego. 
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7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w OST „Wymagania 

ogólne” pkt 7. 
 
7.2.Jednostki i zasady obmiaru robót. 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, 
zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych 
w kosztorysie. 
 
7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych. 

Robotami tymczasowymi przy montażu sieci wodociągowych są roboty 
ziemne (wykopy) umocnienia ich pionowych ścian, wykonanie podłoża pod 
rurociągi oraz zasypanie z zagęszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robót 
należy przyjąć takie same jak dla robót ziemnych określone w odpowiednich 
katalogach. 
Jednostkami obmiaru są: 

- wykopy i zasypka – m3

- umocnienie ścian wykopów – m
, 

2

- wykonanie podłoża – m
, 

3 (lub m2

 
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych. 

Obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy wodociągowych 
(w przypadku wyceny robót w oparciu o KNR 2-18 wydany przez Ministerstwo 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa) dokonuje się z uwzględnieniem 
podziału na: 

 i grubość warstwy w m). 

- usytuowanie sieci wodociągowej – w mieście lub poza granicami miasta, 
- rodzaj wykopu – o ścianach pionowych lub skarpowych, 
- głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu, 
- poziom wody gruntowej. 

Długość rurociągów na odcinkach prostych mierzy się wzdłuż ich osi 
łącznie z kształtkami w metrach według rodzajów rur i średnic. Łuki 
w rurociągach mierzy się po ich zewnętrznej stronie. 

Armaturę tworzącą określony węzeł oblicza się w kompletach. 
W przypadku wyceny robót w oparciu o KNNR nr 4 lub KNR 2-18, 

KNR-2-19 wydany przez WACETOB-PZITB obmiaru robót podstawowych 
sieci wodociągowych dokonuje się w zależności od: 

- rodzaju wykopu – o ścianach pionowych lub skarpowych, 
- głębokości posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu, 
- poziomu wody gruntowej. 

Długość rurociągów na odcinkach prostych mierzy się wzdłuż ich osi 
w metrach według rodzajów rur i średnic. 
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Kształtki oblicza się w sztukach z podziałem na średnice. 
Połączenia zgrzewane oblicza się w sztukach z podziałem na średnice 
zgrzewanych elementów. 
Armaturę tworzącą określony węzeł oblicza się w kompletach. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” 

pkt 8. 
 
8.2.Badanie przy odbiorze sieci wodociągowych należy przeprowadzić 

zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci 
wodociągowych. 

 
8.2.1. Badania przy odbiorze. 

Badania odbiorowe przewodów sieci wodociągowych zależne są od 
rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się 
z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru 
technicznego końcowego po zakończeniu budowy. 
Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997. 
 
8.3.Odbiór techniczny częściowy. 
 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

- zbadaniu zgodności i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne 
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno 
przekraczać 0,1 m dla przewodów z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne 
odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych 
w projekcie nie powinno przekraczać dla przewodów z tworzyw 
sztucznych ±0,05 m, 

- zbadaniu prawidłowości wykonania zgrzewów, 
- zbadania usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych 

w dokumentacji, 
- zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem 

przewodu w rurze ochronnej, 
- zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. 

W przypadku naruszenia podłoża naturalnego sposób jego zagęszczenia 
powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 

- zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości 
i rodzaju, zgodnie z dokumentacją, 

- zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, 
który powinien być drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. 
Materiał ten powinien być zagęszczony, 
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- zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy 
przeprowadzić zgodnie z PN-B 10725:1997. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który 

z protokołem próby szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną 
(dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami 
zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur 
i armatury, jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru 
technicznego – częściowego (załącznik 1), który stanowi podstawę do decyzji 
o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociągowej. 
wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu 
odbioru technicznego – częściowego. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo 
budowlane, przy odbiorze technicznym – częściowym przewodu 
wodociągowego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, 
zapewnić dokonanie próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną 
inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 
 
8.4.Odbiór techniczny końcowy. 
 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

- zbadaniu zgodności stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej 
z dokumentacją techniczną, 

- zbadaniu protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań 
bakteriologicznych oraz wyników stopnia zagęszczenia zasypki wykopu, 

- zbadaniu rozstawu armatury i jej działania, 
- zbadaniu szczelności komór i studni wodociągowych, szczególnie przy 

przejściach rurociągów przez ściany. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który 

z protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu wodociągowego 
(załącznik 1), projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, 
wynikami badań bakteriologicznych, wynikami badań stopnia zagęszczenia 
gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony podczas 
spisywania protokołu odbioru technicznego końcowego (załącznik 2), na 
podstawie którego przekazuje się inwestorowi wykonany przewód sieci 
wodociągowej. konieczne jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy 
o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 

Teren po budowie przewodu wodociągowego powinien być 
doprowadzony do pierwotnego stanu. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy 
Prawo budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 

- o wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z dokumentacją 
projektową, warunkami pozwolenia na budowę i warunkami 
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technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi 
w warunkach przepisami i polskimi normami), 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także 
– w razie korzystania – ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomości 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1. Ustawy. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst 
Dz. U. z 2003 r. Nr 207 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie 
przeciwpożarowej(jednolity tekst Dz. U. Z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

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

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst 
Dz. U. Z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747). 

 
10.2. Rozporządzenia. 
 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 
2 kwietnia 2001 r. – w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia 
terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 
(Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20grudnia 2002 r. – 
w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – 
w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych 



65 65 

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 Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – 
w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz 
sposobów znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 
2041). 

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

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2004 r. – 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

10.3. Normy. 
 

1. PN-EN 1074-1:2002 
Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe 
i badania sprawdzające. Część 1: Wymagania 
ogólne. 

2. PN-EN 1074-2:2002 
Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe 
i badania sprawdzające. Część 2:Armatura 
zaporowa. 

3. PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe 
i badania sprawdzające. Część 3:Armatura zwrotna. 

4. PN-EN 1074-4:2002 
Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe 
i badania sprawdzające. Część 4: Zawory 
napowietrzająco-odpowietrzające. 

5. PN-EN 1074-5:2002 
Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe 
i badania sprawdzające. Część 5: Armatura 
regulująca. 

6. PN-EN 681-1:2002 
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania 
materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 
wodociągowych i odwadniających. Część 1:Guma. 

7. PN-EN 681-2:2002 
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania 
materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 
wodociągowych i odwadniających. Część 2: 



66 66 

Elastomery termoplastyczne. 

8. PN-EN 12201-1:2004 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). 
Część 1: Wymagania ogólne.  

9. PN-EN 12201-2:2004 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). 
Część 2: Rury. 

10. PN-EN 12201-3:2004 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). 
Część 3: Kształtki. 

11. PN-EN 12201-4:2004 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). 
Część 4: Armatura.  

12. PN-EN 12201-5:2004 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). 
Część 5: przydatność do stosowania w systemie. 

13. PN-EN 1452-1:2000 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 
Systemy przewodowe z nie zmiękczonego 
polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 
Wymagania ogólne. 

14. PN-EN 1452-2:2000 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 
Systemy przewodowe z nie zmiękczonego 
polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 
Rury. 

15. PN-EN 1452-3:2000 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 
Systemy przewodowe z nie zmiękczonego 
polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 
Kształtki. 

16. PN-EN 1452-4:2000 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 
Systemy przewodowe z nie zmiękczonego 
polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 
Zawory i wyposażenie pomocnicze. 

17. PN-EN 1452-5:2000 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 
Systemy przewodowe z nie zmiękczonego 
polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 
Przydatność do stosowania w systemie. 

18. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania 
i badania. 

19. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy 
wyposażenia. Terminologia. 

20. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych, warunki techniczne wykonania. 
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21. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie 
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

22. PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na 
ciśnienie nominalne 1 MPa. 

23. PN-89/M-74092 
Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na 
ciśnienie nominalne 1 MPa. 

24. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na 
przewodach wodociągowych. 

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

26. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące 
systemów zewnętrznych i ich części składowych. 

 
 
10.4. Inne dokumenty. 
 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 – 
COBRTI INSTAL 

- Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania rur PVC-U i PE – 
GAMRAT, 

- Katalogi Techniczne – PIPE LIFE, WAVIN, GAMRAT i inne. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych 
– Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 
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SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – SST3 
Roboty montażowe na terenie stacji wodociągowej w miejscowości 
Przyłogi, hydrofornia Smyków. 
 
 
1. WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych na terenie stacji 
wodociągowej w miejscowości Przyłogi, które zostaną wykonane w ramach 
„Projekt Budowlano-Wykonawczy na modernizację wodociągów na terenie 
Gminy Smyków”. 
Inwestor (Zamawiający): Gmina Smyków. 

 
1.2. Zakres stosowania ST. 

 
Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako 

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

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach małych, prostych robót i konstrukcji 
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 

Szczegółowy zakres Projektu określono w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej – OST – pkt. 1.2. 

Zakres robót obejmuje: 
• oznakowanie robót, 
• dostawę materiałów, 
• wykonanie prac przygotowawczych,  
• przygotowanie podłoża i fundamentów pod obiekty, 
• posadowienie i wykonanie komór i obudów, 
• wykonanie instalacji, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 

 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności 

podstawowe występujące przy robotach montażowych na terenie stacji 
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wodociągowej w miejscowości Przyłogi wraz z instalacjami, uzbrojeniem i 
armaturą, a także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 

Robotami tymczasowymi są: wykopy, umocnienia ścian wykopów, 
odwodnienie w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych 
(względnie opadowych), wykonanie podłoża, zasypanie wykopów wraz 
z zagęszczeniem. 

Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne oraz 
inwentaryzacja powykonawcza. 

Oprócz prac i robót określonych w dokumentach wskazanych w pkt. 1.1 
i 1.2 wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wynagrodzenia do: 

• wytyczenia przez służby geodezyjne obiektów i wykonania geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej; 

• wykonania oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy; 
• zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bhp i p.poż.; 
• wykonania i utrzymania niezbędnych urządzeń tymczasowych – kładek, 

poręczy, ogrodzeń, oznakowania i sygnalizacji, oświetlenia, itp.; 
• dokonania we własnym zakresie ubezpieczenia terenu budowy; 
• wykonania badań, prób, analiz i rozruchu niezbędnych przy realizacji 

zamówienia, jak również odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do 
odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających; 

• poniesienia kosztów związanych z pracami odwodnieniowymi wraz 
z koniecznymi uzgodnieniami, opracowaniami, wymaganymi 
pozwoleniami, 

• kosztów związanych z szalowaniem ścian wykopów, 
• uzyskania wszelkich opinii i uzgodnień niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy i przekazania go w użytkowanie; 
• uporządkowania terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu 

najpóźniej do dnia odbioru końcowego; 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są 

zgodne z określeniami przyjętymi w zeszycie nr 3 „Warunków Technicznych 
Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Wodociągowych” wydanych przez 
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, 
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji 
Technicznej „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
Sieć wodociągowa. 
Układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających 
i rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących 
się poza budynkiem, w granicy od stacji uzdatniania wody do zestawu 
wodomierzowego na przyłączu wodociągowym. 
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Przewód wodociągowy tranzytowy. 
Przesyłowy przewód bez odgałęzień, przeznaczony wyłącznie do przesyłu 
wody. 
Przewód wodociągowy magistralny. 
Magistrala wodociągowa, przewód z odgałęzieniami, przeznaczony do 
rozprowadzania wody do przewodów rozdzielczych. 
Przewód wodociągowy rozdzielczy, osiedlowy. 
Przewód przeznaczania do rozprowadzania wody do przyłączy 
wodociągowych. 
Przyłącze wodociągowe. 
Przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociągowej 
w obiekcie. 
Uzbrojenie przewodów wodociągowych. 
Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie 
i eksploatację sieci wodociągowej. 
Armatura sieci wodociągowych – w zależności od przeznaczenia: 

- armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory, 
- armatura odpowietrzająca – zawory odpowietrzające, napowietrzające, 

odpowietrzająco - napowietrzające, 
- armatura regulująca – zawory regulacyjne i redukcyjne, 
- armatura przeciwpożarowa – hydranty, 
- armatura czerplana – zdroje uliczne. 

Studzienka wodociągowa; komora wodociągowa – obiekt na przewodzie 
wodociągowym, przeznaczony do zainstalowanie armatury (np. zasuwy, 
wodomierza itp.). 
Połączenie elektrooporowe – połączenie między kielichem PE lub kształtką 
siodłową zgrzewaną elektrooporowo, a rurą lub kształtką z bosym końcem. 
Kształtki zgrzewane elektrooporowo są nagrzewane przez element grzejny 
umieszczony przy ich powierzchni łączenia, powodujący stopienie 
przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką. 
Połączenie doczołowe – połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania 
przygotowanych do łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej 
płyty grzejnej i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, następnie 
usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców. 
Połączenie siodłowe – połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej 
powierzchni siodła i zewnętrznej powierzchni rury aż do uzyskania temperatury 
zgrzewania, a następnie usunięcie elementu grzejnego i dociśnięcie łączonych 
powierzchni. 
Połączenie mechaniczne – połączenie rury PE z inną rurą PE lub innym 
elementem rurociągu za pomocą złączki zawierającej element zaciskowy. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie 
nr 3 WTWiO dla sieci wodociągowych, SST i poleceniami Inspektora nadzoru 
oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  
„Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
1.6. Dokumentacja robót montażowych sieci wodociągowych. 
 
Dokumentację robót montażowych sieci wodociągowych stanowią: 

- projekt budowlano-wykonawczy, opracowany zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz. U. Z 2003 r. 
Nr 120, poz. 1133), oraz z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Z 2004 r. 
Nr 202, poz. 2072), 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, sporządzona zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 
r. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie 
z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 
r. Nr 92, poz. 881), 

- protokoły odbiorów częściowych , końcowych i robót zanikających, 
z załączonymi protokołami 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 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. Z 2003 r. 
Nr 207, poz. 2016 z późń. zm. 
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Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 
 
 
2. MATERIAŁY. 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania 
i składowania podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 
Materiały stosowane do budowy powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności 
ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich 
Norm, z europejską aprobatą techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną 
przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską, lub 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie 
podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano 
oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano 
za „regionalny wyrób budowlany”. 

 
3. SPRZĘT. 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 

 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ  
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. 
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 

Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym 
stanie technicznym i gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca 
powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być później 
zamieniany bez jego zgody. 
 
 
4. TRANSPORT. 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2 Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych. 
 
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe 
wymagania: 

- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub 
pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 
2 m wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 

- jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na 
samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem 
przez metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. 
Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem 
przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne 
ścianki skrzyni samochodu, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą 
położenia. Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze 
otoczenia      
-5oC do +30oC. 

 
4.3. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem. 
 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed 
bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą 
przekraczająca 40oC. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny 
być chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu 
plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nie przeźroczystą 
z PCV lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację 
powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały 
deformacji. 
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Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na 
drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny 
spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować 
w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 
10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. stosy powinny być z boku 
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. 
Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m 
wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne 
warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. 

Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury 
poprzez ograniczenie jego szerokości przy pomocy pionowych wsporników 
drewnianych zamocowanych w odstępach 1÷2 m. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót. 

 
Przed przystąpieniem do robót montażowych należy: 

- dokonać geodezyjnego wytyczenia obiektów i tras rucociągów, 
- wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-

B-10736:1999, 
- obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót 

podstawowych (w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód 
gruntowych lub opadowych), 

- przygotować podłoże zgodnie z dokumentacja. 
 

5.3. Roboty montażowe na terenie stacji wodociągowej w 
miejscowości Przyłogi. 

 
5.3.1 ZBIORNIK WYRÓWNAWCYY 
Zaprojektowano dwa zbiorniki wyrównawcze naziemne o poj. V=100m3 
każdy. 
Projektuje się zbiorniki bezciśnieniowe wykonane z elementów stalowych 
ze stali niskowęglowej atestowanej. 
Zbiornik składa się z płaszcza w kształcie pionowego walca o średnicy 
Ø6500mm i wys. Hc = 4500mm z włazem rewizyjnym zamkniętego od dołu 
płaskim dnem, a od góry stożkiem przykrywającym. W dachu znajduje się 
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kominek wentylacyjny i właz rewizyjny. Ponadto zbiornik wyposażony jest 
w drabinę wewnętrzną i zewnętrzną umożliwiającą bezpieczną obsługę 
zbiornika. 
Wszystkie króćce  przyłączeniowe znajdują się w dnie zbiornika i 
zakończone są kołnierzami na ciśnienie P=1.0Mp. 
Szczelność połączeń spawanych jest sprawdzana metodą penetracji. 
Zbiorniki wewnątrz malowane są farbą z atestem PZH dla wody pitnej. Na 
zewnątrz dwukrotnie uniwersalną farbą przeciw rdzewną. Drabiny 
wykonane są w wersji ocynkowanej. 
Izolacja termiczna wykonana jest na zewnętrznej stronie płaszcza z wełny 
mineralnej o grubości 100mm. Dach oraz właz izolowany jest styropianem o 
grubości 100mm. Izolacja na zewnątrz zabezpieczona jest osłoną z blachy 
alucynkowej trapezowej. 
Zbiornik montowany jest na płycie fundamentowej  żelbetowej gr. 50cm. 
Zbrojenie płyty fundamentowej wykonać z dwóch siatek górnej i dolnej. 
Siatki wykonać z prętów A II 14mm o oczkach 15cm. Płytę fundamentową 
od zewnątrz należy ocieplić, styropianem F20 gr. 7cm.     Na styropian 
należy przyklejić siatkę z włókna szklanego i zaciągnąć zaprawę klejową. Po 
wyschnięciu zaizolować 2xabizolem R+P. 
W płycie fundamentowej należy rozmieścić otwory na króćce : 
-króciec tłoczny  d=150mm 
- króciec spustowy d=200mm 
- króciec przelewowy d=200mm 
- króciec ssący  d=150mm 
W zbiorniku projektuje się rurociąg napływowy Ø150mm z zamontowanym 
zaworem pływakowym. 
Poziom posadowienia zbiornika  0.00= 290.50m.n.p.m. 
 
5.3.2.RUROCIĄG  NAPŁYWOWY 
Rurociąg napływowy projektuje się z rur PE Ø160mm do zasuwy przed 
zbiornikiem. Od zasuwy bo zbiornika projektuje się rurociąg z rur Ø150 ze 
stali nierdzewnej. Rurociągi z PE łączymy przy pomocy zgrzewarki 
doczołowej. Rurociągi ze stali nierdzewnej przez spawanie. 
Włączenie do istniejącego rurociągu zaprojektowano w pkt. 1 oznaczonym 
na Projekcie zagospodarowania terenu rys. nr 2 . Na rurociągu napływowym 
zaprojektowano zasuwę odcinającą kołnierzową Ø150 z obudową 
teleskopową i skrzynka uliczną. 
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5.3.3.RUROCIĄG  ODPŁYWOWY 
Rurociąg odpływowy projektuje się z rur PE Ø160mm do zasuwy przed 
zbiornikiem.  
Od zasuwy bo zbiornika projektuje się rurociąg z rur Ø150 ze stali 
nierdzewnej. Rurociągi z PE  łączymy przy pomocy zgrzewarki doczołowej. 
Rurociągi ze stali nierdzewnej przez spawanie. 
Włączenie do istniejącego rurociągu zaprojektowano w pkt.2 oznaczonym 
na Projekcie zagospodarowania terenu rys. nr 2. Na rurociągu odpływowym 
zaprojektowano zasuwę odcinającą kołnierzową Ø150 z obudową 
teleskopową i skrzynka uliczną. 
Zagłębienie  i spadki pokazano na rys. nr 3 Profil podłużny. 
 
5.3.4.RUROCIĄG  PRZELEWOWY 
Rurociągi przelewowe ze zbiorników projektuje się do projektowanej 
studzieni rewizyjnej oznacz. „Sd” na istniejącym kanale przelewowo-
spustowym.  
Studzienkę wykonać z kręgów betonowych Ø1200mm, płyta nadstudzienna  
Ø1400mm z otworem Ø600mm nad  którym zamontowany będzie właz typu 
średniego. Kinetę studni wymurować z cegły klinkierowej kanalizacyjnej. 
Wysokość kinety ok. 7cm ponad wierzch istniejącej rury. Kinetę posadowić 
na chudym betonie gr.10cn – beton B10. 
Rurociągi przelewowe projektuje się z rur Ø200 ze stali nierdzewnej. 
 
5.3.5.RUROCIĄG  SPUSTOWY 
Projektowane rurociągi spustowe ze zbiorników należy wprowadzić do 
projektowanej studzienki „Sd”. Na  rurociągach spustowych zamontować 
zasuwy odcinające kołnierzowe  Ø200 z obudową teleskopową i skrzynką 
uliczną. 
Rurociąg spustowy wykonać z rur Ø200 ze stali nierdzewnej łączony przez 
spawanie. 
 
5.3.6.RUROCIĄG  ZASILAJĄCY 
Opracowanie swym zakresem obejmuje wykonanie rurociągu zasilającego 
od pkt. „K” do komory zasuw. Projektowany rurociąg zasilający wykonać z 
rur PE Ø160mm łączonych przez zgrzewanie zgrzewarką doczołową. 
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5.3.7.KOMORA  ZASUW 
Komorę zasuw projektuje się w kształcie prostokąta w rzucie z góry o wym. 
2.00 x 2.500m i wys. 2.0m w świetle. 
W ścianach komory należy zamontować przejścia szczelne typ. 
„Kaczmarek” lub równoważne dla rurociągów   Ø160mm. W płycie górnej 
znajduje się otwór Ø600mm nad którym zamontowany zostanie właz 
żeliwny typ. Lekki i otwór Ø110mm na kominek wentylacyjny. Kominek 
wentylacyjny wykonać z rur PCV Ø110/160mm.Zejscie do komory stanowi 
drabinka stalowa w wykonaniu ocynkowanym. 
Komorę należy posadowić na chudym betonie B-10 gr. 10cm. Na chudym 
betonie należy wykonać izolacje poziomą 2x papa na lepiku. Ściany 
zewnętrzne komory należy zaizolować 2x Abizolem R+P. Projektuje się 
ocieplenie płyty górnej od zewnątrz styropianem gr.10cm. Na warstwie 
styropianu należy wykonać wylewkę  cementową gr.5cm ze spadkiem na 
zew. komory a następnie zaizolować 2x Abizolem R+P. 
W komorze zaprojektowano: 
- na rurociągu zasilającym wodomierz śrubowy, zawór zwrotny i zasuwę 
odcinającą, 
- na rurociągu ze stacji uzdatniania zawór zwrotny i zasuwę odcinającą. 
Wewnątrz komory projektuje się armaturę i urządzenia o połączeniach 
kołnierzowych. Kształtki(trójnik, zwężki)  żeliwne o połączeniach 
kołnierzowych. Rurociągi stalowe wyprowadzone poza ścianę zewnętrzną 
komory ok.0,5m.Rozmieszczenie urządzeń i armatury pokazano na rys. nr 4 
Komora zasuw. 
 
5.3.8.RUROCIĄG  Z CHLOROWNI 

 Projektowany rurociąg z chlorowni do rurociągu zasilającego wykonać z rur 
PE Ø20mm . Połączenie z projektowanym rurociągiem zasilającym poprzez 
nawiertkę włączenie od dołu.  Rurociąg ułożyć na gł. ~1.6m od terenu. 
Rurociąg ma za zadanie odkażanie wody za pomocą  podchlorynu sodowego 
rozcieńczonego w wodzie do3% stężenia chloru.  
  
5.3.9.BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY 
 POMIESZCZENIE CHLOROWNI 
 W pomieszczeniu chlorowni należy zamontować chlorator C-53. W skład 
chloratora wchodzi: pompka membranową z silnikiem o mocy 0,37kW,  
zbiornik na roztwór podchlorynu, zawór zwrotny. Sposób podłączenia 
chloratora do sieci pokazano na zał. nr1. 
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 Miejsce lokalizacji chloratora w pomieszczeniu pokazano na rys. nr 5  Rzut 
przyziemia . 
 
 5.3.10.ISTNIEJĄCE ZBIORNIKI  WYRÓWNAWCZE O POJ. V=50m3 
 Istniejące zbiorniki wyrównawcze będą współpracować z projektowanymi. 
W istniejących zbiornikach na rurociągu dopływowym należy zamontować 
zawór pływakowy Ø 150mm. 
  
5.3.10.ISTNIEJĄCE ZBIORNIKI  WYRÓWNAWCZE O POJ. V=50m3 
 Na terenie stacji uzdatniania wody należy wykonać n/w roboty 
demontażowe: 

• likwidacja studni Nr 1, 
• likwidacja rurociągu ze studni Nr 1 

 Likwidację studni Nr 1 należy wykonać zgodnie z „Projektem prac 
geologicznych na wykonanie  likwidacji studni Nr 1 w m. Przyłogi na terenie 
ujęcia wody dla wodociągu grupowego części  wsi w gm. Smyków”, 
opracowaną w lipcu 2009r. 
 Demontaż istniejącego rurociągu ze studni Nr 1 do połączenia z 
rurociągiem ze studni Nr 2 polega na odkopaniu węzła wodociągowego. 
Następnie odcięciu rurociągu w kierunku studni   Nr 1 i zaślepieniu. Woda 
znajdująca się w rurociągu zostanie odpompowana do kanalizacji przelewowo-
spustowej. Nie zachodzi konieczność odkopywania całego odcinka rurociągu. 
Istniejący odcinek rurociągu ze studni pozostanie w ziemi. 
 
 

5.4. HYDROFORNIA SMYKÓW. 

 Zaprojektowano dwa zbiorniki ujęciowe stalowe, poziome o średnicy Ø 2,2 
m i pojemności V = 2 x 20 = 40 m3 (Producent BARTOSZ Kielce, ABT 
Częstochowa, PRODWODROL Sulechów lub równoważne). Zbiorniki te 
zostały zlokalizowane obok istniejącej studni głębinowej (przewidzianej do 
likwidacji). 
 Zbiorniki posadowione zostaną na łożu z zagęszczonego piasku do 100% 
ZPPr oraz obsypane piaskiem z zagęszczeniem do 96% ZPPr. 
Charakterystyczne rzędne są następujące: 
 - poziom posadowienia zbiorników   - 265,90 m npm 
 - max. zw.zw.                  - 267,70 m npm 
 - min. zw.w.       - 266,40 m npm 
 - poziom przelewu      - 267,75 m npm 
 - zabezpieczenie przed suchobiegiem   - 266,30 m npm. 
 Na rurociągu napływowym zamontowane zostaną zawory pływakowe Fig. 
272 prod. ZETKAMA Kłodzko lub równoważne (w każdym zbiorniku). 
Powiadomienie o przelaniu sie wody odbywać się będzie drogą GSM. 
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 Zestaw hydroforowo-pompowy będzie zabezpieczony przed suchobiegiem 
czujnikami poziomu wody w każdym zbiorniku 
 W związku z budową zbiorników zostaną wykonane rurociągi 
technologiczne: napływowy, odpływowy, przelewowy, spustowy, zasilający. 
 Projektowana kanalizacja spustowo-przelewowa PCV Ø 200 mm oraz 
rurociąg tłoczny PE Ø 160 mm krzyżują się z istniejącymi kablami 
telefonicznymi i elektrycznymi. W miejscach skrzyżowań roboty należy 
wykonywać ręcznie pod nadzorem odpowiednich służb a kable w miejscach 
skrzyżowań należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi AROT'a o długości L = 
3 m. 
 Rurociągi przelewowo-spustowe odprowadzać będą wody do istniejących 
studzienek chłonnych na istniejącej a nie wykorzystywanej obecnie kanalizacji 
wód popłucznych. Studzienki te wymagają drobnych remontów i konserwacji                 
(w zależności od ich stanu po odkryciu w trakcie wykonawstwa). 
 Jako alternatywne rozwiązanie - przyjmuje się wykonanie zbiornika 
podziemnego ze skrzynek AZURA o pojemności 15 m3 (18 skrzynek). Z 
profilu studni głębinowej oraz sond gruntowych wynika, że w tym rejonie 
występują grunty piaszczyste, korzystne do rozsączkowania wód przelewowo-
spustowych, które są wodami czystymi. 
 W związku z budową zbiorników ujęciowych i likwidacją studni głębinowej 
zachodzi konieczność przełożenia na odcinku około 15 m przyłącza 
wodociągowego PE  40 mm do budynku Nr 39a oraz rurocigu PCV Ø 160 
mm zasilającego miejscowość Smyków na odcinku od Hydroforni do pkt. 5. 
 W Projekcie przewiduje się likwidację istniejącej studni głębinowej zgodnie 
z "Projektem prac geologicznych na wykonanie likwidacji studni w m. 
Smyków na terenie ujęcia wody dla wodociągu grupowego części wsi w 
gminie Smyków" oraz likwidację obudowy i uporządkowanie terenu. 
 W pomieszczeniu Hydroforni przewiduje się demontaż urządzeń do 
uzdatniania wody. Przewiduje się też wymianę rurociągu ssawnego oraz 
zasilającego na rurociągi stalowe  150 mm. Zdemontowane urzdzenia 
należy przekazać Inwestorowi tj. Gminie Smyków. 
 W celu zapewnienia napełniania zbiornika wyrównawczego w Ostrych 
Górkach oraz ciśnień pożarowych w Smykowie na istniejącym zestawie 
hydroforowo-pompowym należy ustawić ciśnienia na - 4,25 Atm. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 

 
6.2. Kontrolę wykonania sieci wodociągowej należy przeprowadzić 

zgodnie z zaleceniami określonymi w zeszycie nr 3 „Warunków 
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Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych” pkt 6 
„Kontrola i badania przy odbiorze”. 

 
Kontrola wykonania winna polegać na sprawdzeniu zgodności budowy z 

Projektem. Sprawdzeniu m.in. podlega: 
- wytyczenie osi przewodu i obiektów, 
- szerokość wykopu, 
- głębokość wykopu, 
- odwodnienie wykopu, 
- szalowanie wykopu, 
- zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 
- odległość od budowli sąsiadującej, 
- zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 
- rodzaj podłoża, 
- wykonanie fundamentów, 
- wykonanie zbrojenia, 
- rodzaj rur, kształtek i armatury, 
- składowanie rur, kształtek i armatury, 
- ułożenie przewodu, 
- bloki oporowe, 
- zagęszczenie podpsyki i obsypki przewodu, 
- szczelność przewodu, 
- zagęszczenie zasypki wstępnej i głównej przewodu, 
- armaturę w studzienkach, komorach wodociągowych, zbiornikach 
- zabezpieczenie przewodu przed kolizją, 
- wyniki płukania i dezynfekcji przewodów 
- próby szczelności zbiorników. 

 
Szczególną uwagę należy zwrócić na oceną prawidłowości wykonania 

połączeń zgrzewanych. 
Oceną tę należy przeprowadzić w oparciu o następujące kryteria: 

- zgrubienie zgrzewane powinno być obustronnie możliwie okrągło 
ukształtowane, 

- powierzchnia zgrubienia powinna być gładka, 
- rowek między wypływkami nie powinien być zagłębiony poniżej 

zewnętrznych powierzchni łączonych elementów, 
- przesunięcie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczać 10% 

grubości ścianki rury, 
- całkowita szerokość wypływek powinna być większa od zera i nie 

powinna przekraczać wartości określonych przez producenta rur 
i kształtek. 

Ocenę jakości połączenia zgrzewanego można wykonać za pomocą urządzeń 
pomiarowych z dokładnością 0,5 mm. 
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W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu 
należy przeprowadzić próbę szczelności. 

Próby szczelności należy wykonywać dla kolejnych odbieranych 
odcinków przewodu ale na żądanie inwestora lub użytkownika należy również 
przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. 

Zaleca się przeprowadzać próbę ciśnieniową hydrauliczną jednakże 
w przypadkach uzasadnionych względami techniczno-ekonomicznymi można 
stosować próbę pneumatyczną. 

Sposób przeprowadzenia i pełny zakres wymagań związany z próbami 
szczelności są podane w normie PN-B 10725:1997. Niezależnie od wymagań 
określonych w normie przed przystąpieniem do przeprowadzania próby 
szczelności należy zachować następujące warunki: 

- odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długości ok. 300 m 
w przypadku wykopów o ścianach umocnionych lub ok. 600 m przy 
wykopach nie umocnionych ze skarpami – wszystkie złącza powinny być 
odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 

- odcinek przewodu powinien być na całej swej długości stabilny, 
zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami – wykonana 
dokładnie obsypka, przewód na podporach lub w kanałach zbiorczych 
powinien mieć trwałe zamocowania wraz z umocnieniem złączy, 

- wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
- profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie 

i odwodnienie, a urządzenia odpowietrzające powinny być zainstalowane 
w najwyższych punktach badanego odcinka, 

- należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 
W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności 

przestrzegać następujących warunków: 
- przewód nie może być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego 

powierzchni zewnętrznej nie może być niższa niż 1o

- napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu, 
C, 

- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna 
przekraczać 20o

- po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy go 
pozostawić na 20 godzin w celu ustabilizowania, 

C, 

- po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy 
przez okres 60 minut sprawdzać jego poziom, 

- wynik próby szczelności uznaje się za pozytywny, gdy nie nastąpił w tym 
czasie spadek ciśnienia poniżej wartości ciśnienia próbnego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót. 

 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, 

zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych 
w kosztorysie. 
 
7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych. 

Robotami tymczasowymi przy montażu sieci wodociągowych są roboty 
ziemne (wykopy) umocnienia ich pionowych ścian, wykonanie podłoża pod 
rurociągi oraz zasypanie z zagęszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robót 
należy przyjąć takie same jak dla robót ziemnych określone w odpowiednich 
katalogach. 
Jednostkami obmiaru są: 

- wykopy i zasypka – m3

- umocnienie ścian wykopów – m
, 

2

- wykonanie podłoża – m
, 

3 (lub m2

 
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych. 

Obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy wodociągowych 
(w przypadku wyceny robót w oparciu o KNR 2-18 wydany przez Ministerstwo 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa) dokonuje się z uwzględnieniem 
podziału na: 

 i grubość warstwy w m). 

- usytuowanie sieci wodociągowej – w mieście lub poza granicami miasta, 
- rodzaj wykopu – o ścianach pionowych lub skarpowych, 
- głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu, 
- poziom wody gruntowej. 

Długość rurociągów na odcinkach prostych mierzy się wzdłuż ich osi 
łącznie z kształtkami w metrach według rodzajów rur i średnic. Łuki 
w rurociągach mierzy się po ich zewnętrznej stronie. 

Armaturę tworzącą określony węzeł oblicza się w kompletach. 
W przypadku wyceny robót w oparciu o KNNR nr 4 lub KNR 2-18, 

KNR-2-19 wydany przez WACETOB-PZITB obmiaru robót podstawowych 
sieci wodociągowych dokonuje się w zależności od: 

- rodzaju wykopu – o ścianach pionowych lub skarpowych, 
- głębokości posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu, 
- poziomu wody gruntowej. 

Długość rurociągów na odcinkach prostych mierzy się wzdłuż ich osi 
w metrach według rodzajów rur i średnic. 
Kształtki oblicza się w sztukach z podziałem na średnice. 
Połączenia zgrzewane oblicza się w sztukach z podziałem na średnice 
zgrzewanych elementów. 
Armaturę tworzącą określony węzeł oblicza się w kompletach. 



83 83 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania 
ogólne” pkt 8. 

 
8.2. Badanie przy odbiorze sieci wodociągowych należy 

przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. 
WTWiO sieci wodociągowych. 

 
8.2.1. Badania przy odbiorze. 

Badania odbiorowe przewodów sieci wodociągowych zależne są od 
rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się 
z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru 
technicznego końcowego po zakończeniu budowy. 
Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997. 
 

8.3. Odbiór techniczny częściowy. 
 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

- zbadaniu zgodności i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne 
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno 
przekraczać 0,1 m dla przewodów z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne 
odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych 
w projekcie nie powinno przekraczać dla przewodów z tworzyw 
sztucznych ±0,05 m, 

- zbadaniu prawidłowości wykonania zgrzewów, 
- zbadania usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych 

w dokumentacji, 
- zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem 

przewodu w rurze ochronnej, 
- zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. 

W przypadku naruszenia podłoża naturalnego sposób jego zagęszczenia 
powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 

- zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości 
i rodzaju, zgodnie z dokumentacją, 

- zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, 
który powinien być drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. 
Materiał ten powinien być zagęszczony, 

- zbadanie wykonania fundamentów, 
- zbadanie prawidłowości wykonania zbrojenia płyty fundamentowej, 
- zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy 

przeprowadzić zgodnie z PN-B 10725:1997. 
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- zbadanie szczelności zbiorników, 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który 

z protokołem próby szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną 
(dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami 
zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur 
i armatury, jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru 
technicznego – częściowego (załącznik 1), który stanowi podstawę do decyzji 
o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociągowej. 
wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu 
odbioru technicznego – częściowego. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo 
budowlane, przy odbiorze technicznym – częściowym przewodu 
wodociągowego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, 
zapewnić dokonanie próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną 
inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 
 

8.4. Odbiór techniczny końcowy. 
 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

- zbadaniu zgodności stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej 
z dokumentacją techniczną, 

- zbadaniu protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań 
bakteriologicznych oraz wyników stopnia zagęszczenia zasypki wykopu, 

- zbadaniu rozstawu armatury i jej działania, 
- zbadaniu szczelności komór i studni wodociągowych, zbiorników, 

szczególnie przy przejściach rurociągów przez ściany. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który 

z protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu wodociągowego 
(załącznik 1), projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, 
wynikami badań bakteriologicznych, wynikami badań stopnia zagęszczenia 
gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony podczas 
spisywania protokołu odbioru technicznego końcowego (załącznik 2), na 
podstawie którego przekazuje się inwestorowi wykonany przewód sieci 
wodociągowej. konieczne jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy 
o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 

Teren po budowie powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy 

Prawo budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 
- o wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z dokumentacją 

projektową, warunkami pozwolenia na budowę i warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi 
w warunkach przepisami i polskimi normami), 
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- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także 
– w razie korzystania – ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomości 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

10.1. Ustawy. 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst 

Dz. U. z 2003 r. Nr 207 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych 

(Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie 

przeciwpożarowej(jednolity tekst Dz. U. Z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym 

(Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst 

Dz. U. Z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747). 
 
10.2. Rozporządzenia. 

 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 

2 kwietnia 2001 r. – w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia 
terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 
(Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20grudnia 2002 r. – 
w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

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

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – 
w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz 
sposobów znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 
2041). 

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

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2004 r. – 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

10.3. Normy. 
 

1. PN-EN 1074-1:2002 
Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe 
i badania sprawdzające. Część 1: Wymagania 
ogólne. 

2. PN-EN 1074-2:2002 
Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe 
i badania sprawdzające. Część 2:Armatura 
zaporowa. 

3. PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe 
i badania sprawdzające. Część 3:Armatura zwrotna. 

4. PN-EN 1074-4:2002 
Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe 
i badania sprawdzające. Część 4: Zawory 
napowietrzająco-odpowietrzające. 

5. PN-EN 1074-5:2002 
Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe 
i badania sprawdzające. Część 5: Armatura 
regulująca. 

6. PN-EN 681-1:2002 
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania 
materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 
wodociągowych i odwadniających. Część 1:Guma. 

7. PN-EN 681-2:2002 

Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania 
materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 
wodociągowych i odwadniających. Część 2: 
Elastomery termoplastyczne. 
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8. PN-EN 12201-1:2004 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). 
Część 1: Wymagania ogólne.  

9. PN-EN 12201-2:2004 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). 
Część 2: Rury. 

10. PN-EN 12201-3:2004 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). 
Część 3: Kształtki. 

11. PN-EN 12201-4:2004 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). 
Część 4: Armatura.  

12. PN-EN 12201-5:2004 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). 
Część 5: przydatność do stosowania w systemie. 

13. PN-EN 1452-1:2000 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 
Systemy przewodowe z nie zmiękczonego 
polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 
Wymagania ogólne. 

14. PN-EN 1452-2:2000 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 
Systemy przewodowe z nie zmiękczonego 
polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 
Rury. 

15. PN-EN 1452-3:2000 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 
Systemy przewodowe z nie zmiękczonego 
polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 
Kształtki. 

16. PN-EN 1452-4:2000 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 
Systemy przewodowe z nie zmiękczonego 
polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 
Zawory i wyposażenie pomocnicze. 

17. PN-EN 1452-5:2000 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 
Systemy przewodowe z nie zmiękczonego 
polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 
Przydatność do stosowania w systemie. 

18. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania 
i badania. 

19. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy 
wyposażenia. Terminologia. 

20. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych, warunki techniczne wykonania. 

21. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie 
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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22. PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na 
ciśnienie nominalne 1 MPa. 

23. PN-89/M-74092 
Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na 
ciśnienie nominalne 1 MPa. 

24. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na 
przewodach wodociągowych. 

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

26. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące 
systemów zewnętrznych i ich części składowych. 

 
 

10.4. Inne dokumenty. 
 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 – 
COBRTI INSTAL 

- Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania rur PVC-U i PE – 
GAMRAT, 

- Katalogi Techniczne – PIPE LIFE, WAVIN, GAMRAT i inne. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych 
– Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 
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SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – SST4 
 Roboty montażowe – komory redukcyjne i komory studzienne. 
 
 
1. WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru komór redykcyjnych i  komór 
studziennych, które zostaną wykonane w ramach „Projekt Budowlano-
Wykonawczy na modernizację wodociągów na terenie Gminy Smyków”. 
Inwestor (Zamawiający): Gmina Smyków. 

 
1.2. Zakres stosowania ST. 

 
Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako 

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

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach małych, prostych robót i konstrukcji 
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 

Szczegółowy zakres Projektu określono w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej – OST – pkt. 1.2. 

Zakres robót obejmuje: 
• oznakowanie robót, 
• dostawę materiałów, 
• wykonanie prac przygotowawczych,  
• przygotowanie podłoża pod komory, 
• posadowienie i wykonanie komór i obudów, 
• wykonanie instalacji, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 
 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
podstawowe występujące przy komór redukcyjnych i obudów studni wraz z 
instalacjami, uzbrojeniem i armaturą, a także roboty tymczasowe oraz prace 
towarzyszące. 
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Robotami tymczasowymi są: wykopy, umocnienia ścian wykopów, 
odwodnienie w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych 
(względnie opadowych), wykonanie podłoża, zasypanie wykopów wraz 
z zagęszczeniem. 

Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne oraz 
inwentaryzacja powykonawcza. 

Oprócz prac i robót określonych w dokumentach wskazanych w pkt. 1.1 
i 1.2 wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wynagrodzenia do: 

• wytyczenia przez służby geodezyjne obiektów i wykonania geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej; 

• wykonania oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy; 
• zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bhp i p.poż.; 
• wykonania i utrzymania niezbędnych urządzeń tymczasowych – kładek, 

poręczy, ogrodzeń, oznakowania i sygnalizacji, oświetlenia, itp.; 
• dokonania we własnym zakresie ubezpieczenia terenu budowy; 
• wykonania badań, prób, analiz i rozruchu niezbędnych przy realizacji 

zamówienia, jak również odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do 
odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających; 

• poniesienia kosztów związanych z pracami odwodnieniowymi wraz 
z koniecznymi uzgodnieniami, opracowaniami, wymaganymi 
pozwoleniami, 

• kosztów związanych z szalowaniem ścian wykopów, 
• uzyskania wszelkich opinii i uzgodnień niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy i przekazania go w użytkowanie; 
• uporządkowania terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu 

najpóźniej do dnia odbioru końcowego; 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są 
zgodne z określeniami przyjętymi w zeszycie nr 3 „Warunków Technicznych 
Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Wodociągowych” wydanych przez 
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, 
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji 
Technicznej „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
Sieć wodociągowa. 
Układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających 
i rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących 
się poza budynkiem, w granicy od stacji uzdatniania wody do zestawu 
wodomierzowego na przyłączu wodociągowym. 
Przewód wodociągowy tranzytowy. 
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Przesyłowy przewód bez odgałęzień, przeznaczony wyłącznie do przesyłu 
wody. 
Przewód wodociągowy magistralny. 
Magistrala wodociągowa, przewód z odgałęzieniami, przeznaczony do 
rozprowadzania wody do przewodów rozdzielczych. 
Przewód wodociągowy rozdzielczy, osiedlowy. 
Przewód przeznaczania do rozprowadzania wody do przyłączy 
wodociągowych. 
Przyłącze wodociągowe. 
Przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociągowej 
w obiekcie. 
Uzbrojenie przewodów wodociągowych. 
Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie 
i eksploatację sieci wodociągowej. 
Armatura sieci wodociągowych – w zależności od przeznaczenia: 

- armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory, 
- armatura odpowietrzająca – zawory odpowietrzające, napowietrzające, 

odpowietrzająco - napowietrzające, 
- armatura regulująca – zawory regulacyjne i redukcyjne, 
- armatura przeciwpożarowa – hydranty, 
- armatura czerplana – zdroje uliczne. 

Studzienka wodociągowa; komora wodociągowa – obiekt na przewodzie 
wodociągowym, przeznaczony do zainstalowanie armatury (np. zasuwy, 
wodomierza itp.). 
Połączenie elektrooporowe – połączenie między kielichem PE lub kształtką 
siodłową zgrzewaną elektrooporowo, a rurą lub kształtką z bosym końcem. 
Kształtki zgrzewane elektrooporowo są nagrzewane przez element grzejny 
umieszczony przy ich powierzchni łączenia, powodujący stopienie 
przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką. 
Połączenie doczołowe – połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania 
przygotowanych do łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej 
płyty grzejnej i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, następnie 
usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców. 
Połączenie siodłowe – połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej 
powierzchni siodła i zewnętrznej powierzchni rury aż do uzyskania temperatury 
zgrzewania, a następnie usunięcie elementu grzejnego i dociśnięcie łączonych 
powierzchni. 
Połączenie mechaniczne – połączenie rury PE z inną rurą PE lub innym 
elementem rurociągu za pomocą złączki zawierającej element zaciskowy. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie 
nr 3 WTWiO dla sieci wodociągowych, SST i poleceniami Inspektora nadzoru 
oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  
„Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 

1.6. Dokumentacja robót montażowych sieci wodociągowych. 
 
Dokumentację robót montażowych sieci wodociągowych stanowią: 

- projekt budowlano-wykonawczy, opracowany zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz. U. Z 2003 r. 
Nr 120, poz. 1133), oraz z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Z 2004 r. 
Nr 202, poz. 2072), 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, sporządzona zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 
r. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie 
z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 
r. Nr 92, poz. 881), 

- protokoły odbiorów częściowych , końcowych i robót zanikających, 
z załączonymi protokołami 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 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. Z 2003 r. 
Nr 207, poz. 2016 z późń. zm. 
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Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 
 
 
2. MATERIAŁY. 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania 
i składowania podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 
Materiały stosowane do budowy powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności 
ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich 
Norm, z europejską aprobatą techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną 
przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską, lub 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie 
podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano 
oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano 
za „regionalny wyrób budowlany”. 

 
 
3. SPRZĘT. 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w 
OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ  
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. 
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 

Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym 
stanie technicznym i gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca 
powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być później 
zamieniany bez jego zgody. 
 
 
4. TRANSPORT. 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2 Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych. 
 
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe 
wymagania: 

- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub 
pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 
2 m wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 

- jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na 
samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem 
przez metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. 
Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem 
przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne 
ścianki skrzyni samochodu, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą 
położenia. Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze 
otoczenia      
-5oC do +30oC. 

 
4.3. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem. 
 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed 
bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą 
przekraczająca 40oC. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny 
być chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu 
plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nie przeźroczystą 
z PCV lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację 
powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały 
deformacji. 
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Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na 
drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny 
spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować 
w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 
10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. stosy powinny być z boku 
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. 
Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m 
wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne 
warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. 

Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury 
poprzez ograniczenie jego szerokości przy pomocy pionowych wsporników 
drewnianych zamocowanych w odstępach 1÷2 m. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót. 

 
Przed przystąpieniem do robót montażowych należy: 

- dokonać geodezyjnego wytyczenia obiektów i tras rucociągów, 
- wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-

B-10736:1999, 
- obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót 

podstawowych (w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód 
gruntowych lub opadowych), 

- przygotować podłoże zgodnie z dokumentacja. 
 

5.3. Roboty montażowe + komory studzienne. 
 
5.3.1. STUDNIA  Nr.  I. 
 Dla studni Nr I przewiduje się likwidację istniejącej obudowy, będącej w 
złym stanie technicznym oraz wykonanie nowej prefabrykowanej, żelbetowej 
obudowy studni o wymiarach 2,5 x 2,0 x 2,0 m (Producent TAWOY Kielce lub 
równoważne) z wyposażeniem. Przewiduje się też likwidację istniejącego 
ogrodzenia z siatki, które jest zniszczone i przerdzewiałe oraz wykonanie 
nowego ogrodzenia siatką z paneli profilowanych na słupkach stalowych z 
furtką i bramą wjazdową - w formie prostokąta o wymiarach 13,0 x 16,0 m oraz 
wykonanie cokolika z dyli żelbetowych, prefabrykowanych. 
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  Istniejący rurociąg tłoczny, stalowy  50 mm oraz kabel energetyczny 
zasilający studnię, ze względu na zły stan techniczny - zostaną zlikwidowane i 
zostanie wykonany nowy rurociąg tłoczny z rur PE  110 mm oraz nowy kabel 
zasilający. 
 
5.3.2. STUDNIE  Nr  II  i  III. 
 Dla studni Nr II i III przewiduje się wykonanie prefabrykowanej, 
żelbetowej obudowy studni o wymiarach 2,5 x 2,0 x 2,0 m (Producent TAWOY 
Kielce lub równoważne)z wyposażeniem.  
 Tereny studni zostaną ogrodzone siatką z paneli profilowanych na 
słupkach stalowych z furtkami i bramami wjazdowymi oraz cokolikiem z dyli 
żelbetowych, prefabrykowanych, o wymiarach: 
 - Studnia Nr  I  - w formie kwadratu o wymiarach 16,0 x 16,0 m 
 - Studnia Nr II - w formie prostokąta o wymiarach 18,0 x 20,0 m. 
 Zasilanie energetyczne studni odbywać się będzie kablem ziemnym na 
warunkach określonych przez ZEORK Końskie a sterowanie 
(załączanie/wyłączanie) - drogą radiową . Szczegóły przedstawiono w Części 
elektrycznej Projektu. 
 W obudowach studni zamontowane zostaną: 
 - głowica studzienna, 
 - wodomierz MZ Ø 50 mm, 
 - zawór czerpalny do poboru próbek wody Ø 15 mm, 
 - zawór zwrotny Ø 50 mm, 
 - zawór odcinający Ø 50 mm, 
 - skrzynka kablowa, 
 - drabinka metalowa, 
 - rury wywiewne Ø 100/75 mm  -  2 szt, 
 - właz szczelny Ø 600 mm typu WAŁCZ zamykany na kłódkę  -  2 szt. 
Ponadto w studniach zamontowane zostaną: 
 - pompy głębinowe z rurociągami tłocznymi Ø 50 mm, 
 - wyłączniki CLUVO z przewodami. 
 Szczegóły techniczne przedstawiono na załączonych schematach 
obudowy studni głębinowych. 
 
5.3.3. DOBÓR POMP GŁĘBINOWYCH. 
Dobór pomp głębinowych dokonuje się dla następujących warunków: 
- wydajność pomp  -  w wysokości zatwierdzonych zasobów wodnych dla 
 poszczególnych studni, 
- wysokość podnoszenia  - w/g poniższego wzoru: 
                H = h1 + (h2 - h3) + h4 + h5 + h6 + h7 
gdzie: 
 - h1  - wymagana wysokość ciśnienia w węźle A z uwzględnieniem  
  wysokości zbiorników i nadmiaru ciśnienia na wylocie. 



97 97 

  W/g obliczeń hydraulicznych wynosi ono: 
   - dla stanu obecnego -  -   12,24 m H2O 
   - dla rozbudowanego Nowego Ujęcia -  19,38 m H2O 
 - h2   -  rzędna terenu w węźle A       -   287,80 m npm 
 - h3   - rzędna terenu przy studni 
 - h4   - straty na rurociągu tłocznym PE Ø 110 mm 
 - h5   - straty na rurociągu tłocznym, stalowym Ø 50 mm 
 - h6   - głębokość dynamicznego zw. wody w studni 
 - h7  - straty na armaturze (kolana, trójniki, zasuwy itp)   -  10,0 m H2O. 
Wyliczeń dokonuje się poniżej: 
1) STUDNIA Nr  I :   
 - h1 - stan obecny - 12,24 m H2O 
 - h2   - 287,90 m npm 
 - h3   - 287,60 m npm 
 - h4   - 0,42 m H2O 
 - h5 = 34,2 x 1,2 x 65,0 = 2,67 m H2O 
 - h6   - 32,2 m 
 - h7   - 10,0 m H2O 
Stąd: H = 12,24 + (287,90 - 287,60) + 042 + 2,67 + 32,2 + 10,0   =  57,83 m 
H2O. 
Dla studni Nr  I dobrano pompy: 
- GRUNDFOS typ SP 8A 18 z silnikiem typ MS 4000 o mocy N = 3,0 kW, 
która przy wydajności Q = 8,0 m3/h daje wysokość podnoszenia H = 76 m 
H2O. 
- HYDRO VACUUM typ GAB.5.13 z silnikiem  o mocy N = 3,0 kW, która 
przy wydajności Q = 8,0 m3/h daje wysokość podnoszenia H = 78 m H2O. 
Pompę należy zamontować na głębokości 34,2 m ppt w rurze nadfiltrowej a 
wyłącznik CLUVO - na głębokości 32,2 m ppt. 
 
2) STUDNIA  Nr  II : 
 - h1    - 12,24 m H2O 
 - h2   - 287,90 m npm 
 - h3   - 275,20 m npm 
 - h4   - 1,46 m H2O 
 - h5 = 34,4 x 1,2 x 175,0 = 7,22 m H2O 
 - h6   - 33,9 m 
 - h7   - 10,0 m H2O. 
Stąd:    H = 12,24 + (287,90 - 275,20) + 1,46 + 7,22 + 33,90 + 10,0  = 77,52 m 
H2O. 
Dla studni Nr  II dobrano pompy: 
- GRUNDFOS typ SP 14A 18 z silnikiem MS 4000 o mocy N = 5,5 kW, która 
przy wydajności Q = 12,0 m3/h daje wysokość podnoszenia H = 94,0 m H2O, 
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- HYDRO VACUUM typ GAB.5.23 z silnikiem o mocy N = 5,5 kW, która 
przy wydajności Q = 12,0 m3/h daje wysokość podnoszenia H = 83,0 m H2O. 
Pompę należy zamontować na głębokości - 34,4 m ppt w rurze nadfiltrowej a 
wyłącznik CLUVO - na głębokości 33,9 m ppt. 
3) STUDNIA Nr  III: 
 - h1   - 12,24 m H2O 
 - h2   - 287,90 m npm 
 - h3   - 287,10 m npm 
 - h4   - 0,35 m H2O 
 - h5 =  44,5 x 1,2 x 175,0 = 9,35 m H2O 
 - h6   - 32,4 m 
 - h7   - 10,0 m H2O 
Stąd:   H = 12,24 + (287,90 - 287,10) + 0,35 + 9,35 + 32,40 + 10,0 =  65,14 m 
H2O. 
Dla studni Nr  III dobrano pompy: 
- GRUNDFOS typ SP 14A 18 z silnikiem typ MS 4000 o mocy N = 5,5 kW, 
która przy wydajności Q = 12,0 m3/h daje wysokość podnoszenia H = 94,0 m 
H2O. 
- HYDRO VACUUM typ GAB.5.23 z silnikiem o mocy N = 5,5 kW, która 
przy wydajności Q = 12,0 m3/h daje wysokość podnoszenia H = 83,0 m H2O. 
Pompę należy zamontować na głębokości - 45 m ppt w rurze międzyfiltrowej a 
wyłącznik CLUVO - na głębokości 32,4 m ppt. 
Dobrane pompy będą też wystarczające dla docelowych potrzeb po ewentualnej 
rozbudowie Nowego Ujęcia (straty zwiększą się o - 7,14 m H2O). 
Sterowanie pracą pomp odbywać się będzie drogą GSM z powiadomieniem 
Użytkownika (Konserwatora) o stanach awaryjnych. 
Zasilanie energetyczne odbywać się będzie na warunkach ustalonych przez 
ZEORK Końskie. Szczegóły rozwiązań technicznych zasilania energetycznego 
i sterowania znajdują się w tomie 4 Projektu -  "Część elektryczna". 
 

5.4. Roboty montażowe + komory studzienne. 
 

5.4.1. KOMORA REDUKCYJNA W PRZYŁOGACH. 
 
 Jak wynika z obliczeń hydraulicznych w celu zapewnienia bezpiecznych 
ciśnień w istniejącej sieci wodociągowej w Przyłogach zachodzi konieczność 
redukcji ciśnienia poniżej węzła 2. Komorę redukcyjną zlokalizowano w węźle 
3 na działce Nr 106 wsi Przyłogi należącej do Gminy Smyków.  
 Redukcję ciśnienia przewiduje się wykonać za pomocą regulatora 
ciśnienia umieszczonego w prefabrykowanej szczelnej komorze redukcyjnej o 
wymiarach 3,6x 2,0 x 2,0m z włazem szczelnym typu WAŁCZ np. produkcji 
TAWOY Kielce lub innych producentów prefabrykatów. 
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 Komorę należy posadowić na podsypce żwirowej grubości 15 cm oraz 
podłożu betonowym z betonu B-7,5 i warstwie izolacyjnej z 2 warstw papy 
asfaltowej na lepiku. Podobną izolację należy wykonać na ścianach bocznych 
komory i na stropie. Miejsce łączenia elementów prefabrykowanych (górnego i 
dolnego) winno być wykonane starannie i uszczelnione kitem Bitizol KE, 
POLKIT’em itp. oraz zaprawą cementową „80”. Łączenie obu „połówek” 
komory należy wykonać poprzez zaspawanie znajdujących się na zewnątrz 
marek z kątownika 40 x 40 x 5 mm rozmieszczonych w równych odstępach na 
obwodzie ścian, przy pomocy pręta Ø 6mm. Szczególną uwagę należy zwrócić 
na właściwe uszczelnienie przejść z rurociągami przez ściany komory 
redukcyjnej. Montaż odbywa się przy pomocy dźwigu samojezdnego. 
 Na stropie, dla zmniejszenia grubości obsypki, należy ułożyć styropian 
grubości 5 cm i wykonać szlichtę cementową grubości 3-5 cm ze spadkiem i = 
2% na zewnątrz oraz 3 warstwy papy asfaltowej na lepiku. Całość należy 
obsypać ziemią z ręcznym ubiciem gruntu warstwami o grubości 20 cm oraz 
obsypać ziemią grubości 60 cm z humusowaniem i obsiewem skarp. Kominek 
włazowy należy wykonać z cegły kanalizacyjnej KZ-150 z wytynkowaniem w 
środku lub z kręgu betonowego Ø 1,0 m. Właz typu WAŁCZ Ø 60 cm 
zamykany na kłódkę. W dnie należy wykonać warstwę betonu grubości ca 20 
cm, ze spadkiem w kierunku „bagienka”, skąd ewentualne wody z remontów, 
przecieków, skraplania itp. będą usuwane ręcznie. Wentylacja w komorze 
redukcyjnej zapewniona będzie poprzez dwie rury wywiewna Ø 75 mm 
zamontowane w przeciwnych końcach komory. Zejście do komory – drabinką 
metalową lub stopnie żeliwne. 
 Po zakończeniu robót całą komorę w środku wraz z kominkiem 
włazowym należy wybiałkować a części metalowe zabezpieczyć 
antykorozyjnie farbami dopuszczonymi do kontaktu z wodą do picia. 
 Z obliczeń hydraulicznych wynika, że przy założonym ciśnieniu na 
zestawie hydroforowo-pompowym w Stacji Wodociągowej w Przyłogach - 55,1 
m H2O - parametry hyudrauliczne w rejonie komory redukcyjnej będą 
następujące: 
                  -  rzędna terenu                                         -    287,60 m npm 
                  - rzędna linii ciśnień na wlocie                -     343,14 m npm 
                  - rzędna linii ciśnień na wylocie              -     318,53 m npm 
                  - redukcja ciśnienia                                  -        24,61 m H2

− dla przepływów nocnych typ D06F-50B z manometrem M07-6, 

O    
       - rzędna dna komory                                 -     285,40 m npm 
                  - rzędna obsypki                                     -     288,20 m npm 
 Ze względu na duże różnice w rozbiorach wody w ciągu doby, w 
komorze redukcyjnej przewiduje się zamontowanie dwóch zaworów 
redukcyjnych firmy HONEYWELL BRAUKMANN, jak niżej: 

− dla przepływów gospodarczych i pożarowych typ D15-80A z 
manometrem M15-6 i filtrem siatkowym FS1-100.  
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Ciśnienie wylotowe na zaworze D06F-50B winno być ustawione o 0,5 bara 
wyżej od ciśnienia na zaworze D15N-80A. 
Parametry regulatora D15N-80A są następujące: 
              - długość                    -  310 mm 
              - wysokość powyżej średnicy wlotu    -  356 mm 
              - wysokość poniżej średnicy wlotu                -  154 mm 
              - średnica kołnierza                  -  200 mm 
              - masa         -  41,5 kg 
              - Kvs                    -  70m3

5.4.2. KOMORA REDUKCYJNA W ZNAJOMEJ. 

/h 
Dostawca HONEYWELL Sp. z o.o., 02-981 Warszawa, ul. Augustówka 3, tel 
(022) 642-25-70 lub INSTALcompakt Sp. z o.o., 62-080 Tranowo Podgórne 
k/Poznania, ul. Wierzbowa 23, tel. (061) 814-67-55.Można też zamontować 
zawór sterujący typu BERMAD 720.  Dostawca PURINEN Dział NETAFIM-
IRYGACJA Sp. z o.o., 96-100 Skierniewice, ul. Rybickiego 10, tel. (046) 833-
22-66 lub HAWLE HAWIDO Typ 1500 Dostawca INSBUD-RYBNIK, 44-200 
Rybnik, ul. Brzezińska 8a, tel. (32) 42 260 50.  
 Przed regulatorem należy zamontować filtr siatkowy kołnierzowy Ø 80 z 
osadnikiem. Ponadto przed i za zaworem przewidziano zamontowanie zasuw 
odcinających, które umożliwią czyszczenie osadnika oraz ewentualne remonty i 
ustawienia zaworu. 
 Szczegóły montażowe zaworu zostały przedstawione na załączniku 
graficznym. 
 

 
 Istniejąca komora redukcyjna w Znajomej zamontowana jest na sieci 
wodociągowej PCV Ø 160 mm doprowadzającej wodę do dalszej części 
wodociągu grupowego Przyłogi - Smyków. Stan komory jest dobry. Zachodzi 
jedynie konieczność poprawienia obudowy włazu oraz uszczelnienie przejść z 
siecią wodociągową przez ściany komory (w trakcie kontroli w terenie 
stwierdzono występowanie wody na dnie komory). 
 W komorze zamontowany jest regulator ciśnienia DN 80 PE16 GC2,5 
BRAUKMAN z ustawionym ciśnieniem "na wyjściu" na 2,2 Atm oraz "na 
obejściu" regulator ciśnienia BRAUKMAN Ø 40 mm z ustawionym ciśnieniem 
"na wyjściu" - 2,8 Atm. 
 Zasuwy odcinające na rurociągach są niesprawne i wymagają wymiany. 
 Ponieważ przez reduktor będzie  przepływać docelowo woda 
gospodarcza w maksymalnej godzinie w ilości Q = 27,6 l/s = 99,36 m3/h 
zachodzi konieczność wymiany reduktorów ciśnienia. Dla tych potrzeb dobrano 
następujące reduktory: 
- na sieci głównej PE Ø 160 mm - typ D15P-150A  HONEYWEL 
BROUKMAN z manometrem M15-6 i filtrem siatkowym FS 1-150 o 
następujących parametrach: 
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 - długość     - 480 mm 
 - wysokość powyżej średnicy wlotu - 573 mm 
 - wysokość poniżej średnicy wlotu - 248 mm 
 - średnica kołnierza   - 285 mm 
 - ciężar     - 150 kg 
 - współczynnik kvs   - 250 m3/h. 
   Zawór winien być podparty rurą stalową Ø 150 mm. 
- "na obejściu" dla przepływów nocnych  w ilości około 10,0 m3/h - typ D06F-
50B HONEYWEL BRAUKMAN z manometrem M07K-6 i filtrem FN09-50. 
 Ciśnienie na reduktorze D06F-50B winno być ustawione o 0,5 Atm 
wyżej niż wynosi nastawa regulatora zasadniczego. 
 Z obliczeń hydraulicznych wynika, że dla zapewnienia odpowiednich 
ciśnień gospodarczych i pożarowych dla stanu obecnego - można pozostawić 
obecne ustawienie ciśnienia "na wyjściu" w wysokości - 2,2 Atm na reduktorze 
głównym oraz  - 2,7 Atm na obejściu. Ostateczną wielkość ciśnienia "na 
wyjściu"  należy ustawić po remoncie komory i wymianie reduktorów oraz 
zasuw w komorze jak też zaleconej wcześniej wymianie i remoncie zasuw na 
sieci wodociągowej. Przy docelowych potrzebach zajdzie konieczność 
znacznego podwyższenia ciśnienia "na wyjściu" poniżej reduktora. 
 Można tez zastosować reduktory innych producentów np. BERMAD 
Serii 700 lub Hawle typ 1500. 
 Ponadto ze względu na przekroczenia dopuszczalnych ciśnień na terenie 
wsi Cisownik - Komorniki między węzłami 16 - 18 zachodzi konieczność 
zamontowania w 5 szt budynkach -  reduktorów indywidualnych typu D06F-
1/2A z filtrem FN09-1/2A lub innych o podobnych parametrach technicznych. 
Ciśnienie "na wyjściu" na tych reduktorach należy ustawić na 3,5 Atm. 

 
 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

5.5. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w 
OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 
5.6. Kontrolę wykonania sieci wodociągowej należy 

przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w 
zeszycie nr 3 „Warunków Technicznych Wykonania 
i Odbioru Sieci Wodociągowych” pkt 6 „Kontrola 
i badania przy odbiorze”. 

 
Kontrola wykonania winna polegać na sprawdzeniu zgodności budowy z 

Projektem. Sprawdzeniu m.in. podlega: 
- wytyczenie osi przewodu i obiektów, 
- szerokość wykopu, 
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- głębokość wykopu, 
- odwodnienie wykopu, 
- szalowanie wykopu, 
- zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 
- odległość od budowli sąsiadującej, 
- zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 
- rodzaj podłoża, 
- wykonanie fundamentów, 
- wykonanie zbrojenia, 
- rodzaj rur, kształtek i armatury, 
- składowanie rur, kształtek i armatury, 
- ułożenie przewodu, 
- bloki oporowe, 
- zagęszczenie podpsyki i obsypki przewodu, 
- szczelność przewodu, 
- zagęszczenie zasypki wstępnej i głównej przewodu, 
- armaturę w studzienkach, komorach wodociągowych, zbiornikach 
- zabezpieczenie przewodu przed kolizją, 
- wyniki płukania i dezynfekcji przewodów 
- próby szczelności zbiorników. 

 
Szczególną uwagę należy zwrócić na oceną prawidłowości wykonania 

połączeń zgrzewanych. 
Oceną tę należy przeprowadzić w oparciu o następujące kryteria: 

- zgrubienie zgrzewane powinno być obustronnie możliwie okrągło 
ukształtowane, 

- powierzchnia zgrubienia powinna być gładka, 
- rowek między wypływkami nie powinien być zagłębiony poniżej 

zewnętrznych powierzchni łączonych elementów, 
- przesunięcie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczać 10% 

grubości ścianki rury, 
- całkowita szerokość wypływek powinna być większa od zera i nie 

powinna przekraczać wartości określonych przez producenta rur 
i kształtek. 

Ocenę jakości połączenia zgrzewanego można wykonać za pomocą urządzeń 
pomiarowych z dokładnością 0,5 mm. 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu 
należy przeprowadzić próbę szczelności. 

Próby szczelności należy wykonywać dla kolejnych odbieranych 
odcinków przewodu ale na żądanie inwestora lub użytkownika należy również 
przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. 
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Zaleca się przeprowadzać próbę ciśnieniową hydrauliczną jednakże 
w przypadkach uzasadnionych względami techniczno-ekonomicznymi można 
stosować próbę pneumatyczną. 

Sposób przeprowadzenia i pełny zakres wymagań związany z próbami 
szczelności są podane w normie PN-B 10725:1997. Niezależnie od wymagań 
określonych w normie przed przystąpieniem do przeprowadzania próby 
szczelności należy zachować następujące warunki: 

- odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długości ok. 300 m 
w przypadku wykopów o ścianach umocnionych lub ok. 600 m przy 
wykopach nie umocnionych ze skarpami – wszystkie złącza powinny być 
odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 

- odcinek przewodu powinien być na całej swej długości stabilny, 
zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami – wykonana 
dokładnie obsypka, przewód na podporach lub w kanałach zbiorczych 
powinien mieć trwałe zamocowania wraz z umocnieniem złączy, 

- wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
- profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie 

i odwodnienie, a urządzenia odpowietrzające powinny być zainstalowane 
w najwyższych punktach badanego odcinka, 

- należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 
W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności 

przestrzegać następujących warunków: 
- przewód nie może być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego 

powierzchni zewnętrznej nie może być niższa niż 1o

- napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu, 
C, 

- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna 
przekraczać 20o

- po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy go 
pozostawić na 20 godzin w celu ustabilizowania, 

C, 

- po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy 
przez okres 60 minut sprawdzać jego poziom, 

- wynik próby szczelności uznaje się za pozytywny, gdy nie nastąpił w tym 
czasie spadek ciśnienia poniżej wartości ciśnienia próbnego. 

 
6. OBMIAR ROBÓT. 
 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 7. 

 
6.2. Jednostki i zasady obmiaru robót. 
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Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, 
zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych 
w kosztorysie. 
 
7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych. 

Robotami tymczasowymi przy montażu sieci wodociągowych są roboty 
ziemne (wykopy) umocnienia ich pionowych ścian, wykonanie podłoża pod 
rurociągi oraz zasypanie z zagęszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robót 
należy przyjąć takie same jak dla robót ziemnych określone w odpowiednich 
katalogach. 
Jednostkami obmiaru są: 

- wykopy i zasypka – m3

- umocnienie ścian wykopów – m
, 

2

- wykonanie podłoża – m
, 

3 (lub m2

 
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych. 

Obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy wodociągowych 
(w przypadku wyceny robót w oparciu o KNR 2-18 wydany przez Ministerstwo 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa) dokonuje się z uwzględnieniem 
podziału na: 

 i grubość warstwy w m). 

- usytuowanie sieci wodociągowej – w mieście lub poza granicami miasta, 
- rodzaj wykopu – o ścianach pionowych lub skarpowych, 
- głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu, 
- poziom wody gruntowej. 

Długość rurociągów na odcinkach prostych mierzy się wzdłuż ich osi 
łącznie z kształtkami w metrach według rodzajów rur i średnic. Łuki 
w rurociągach mierzy się po ich zewnętrznej stronie. 

Armaturę tworzącą określony węzeł oblicza się w kompletach. 
W przypadku wyceny robót w oparciu o KNNR nr 4 lub KNR 2-18, 

KNR-2-19 wydany przez WACETOB-PZITB obmiaru robót podstawowych 
sieci wodociągowych dokonuje się w zależności od: 

- rodzaju wykopu – o ścianach pionowych lub skarpowych, 
- głębokości posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu, 
- poziomu wody gruntowej. 

Długość rurociągów na odcinkach prostych mierzy się wzdłuż ich osi 
w metrach według rodzajów rur i średnic. 
Kształtki oblicza się w sztukach z podziałem na średnice. 
Połączenia zgrzewane oblicza się w sztukach z podziałem na średnice 
zgrzewanych elementów. 
Armaturę tworzącą określony węzeł oblicza się w kompletach. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
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7.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania 
ogólne” pkt 8. 

 
7.2. Badanie przy odbiorze sieci wodociągowych należy 

przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. 
WTWiO sieci wodociągowych. 

 
8.2.1. Badania przy odbiorze. 

Badania odbiorowe przewodów sieci wodociągowych zależne są od 
rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się 
z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru 
technicznego końcowego po zakończeniu budowy. 
Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997. 
 

7.3. Odbiór techniczny częściowy. 
 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

- zbadaniu zgodności i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne 
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno 
przekraczać 0,1 m dla przewodów z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne 
odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych 
w projekcie nie powinno przekraczać dla przewodów z tworzyw 
sztucznych ±0,05 m, 

- zbadaniu prawidłowości wykonania zgrzewów, 
- zbadania usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych 

w dokumentacji, 
- zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem 

przewodu w rurze ochronnej, 
- zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. 

W przypadku naruszenia podłoża naturalnego sposób jego zagęszczenia 
powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 

- zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości 
i rodzaju, zgodnie z dokumentacją, 

- zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, 
który powinien być drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. 
Materiał ten powinien być zagęszczony, 

- zbadanie wykonania fundamentów, 
- zbadanie prawidłowości wykonania zbrojenia płyty fundamentowej, 
- zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy 

przeprowadzić zgodnie z PN-B 10725:1997. 
- zbadanie szczelności zbiorników, 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który 
z protokołem próby szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną 
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(dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami 
zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur 
i armatury, jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru 
technicznego – częściowego (załącznik 1), który stanowi podstawę do decyzji 
o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociągowej. 
wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu 
odbioru technicznego – częściowego. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo 
budowlane, przy odbiorze technicznym – częściowym przewodu 
wodociągowego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, 
zapewnić dokonanie próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną 
inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 
 

7.4. Odbiór techniczny końcowy. 
 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

- zbadaniu zgodności stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej 
z dokumentacją techniczną, 

- zbadaniu protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań 
bakteriologicznych oraz wyników stopnia zagęszczenia zasypki wykopu, 

- zbadaniu rozstawu armatury i jej działania, 
- zbadaniu szczelności komór i studni wodociągowych, zbiorników, 

szczególnie przy przejściach rurociągów przez ściany. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który 

z protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu wodociągowego 
(załącznik 1), projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, 
wynikami badań bakteriologicznych, wynikami badań stopnia zagęszczenia 
gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony podczas 
spisywania protokołu odbioru technicznego końcowego (załącznik 2), na 
podstawie którego przekazuje się inwestorowi wykonany przewód sieci 
wodociągowej. konieczne jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy 
o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 

Teren po budowie powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy 

Prawo budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 
- o wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z dokumentacją 

projektową, warunkami pozwolenia na budowę i warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi 
w warunkach przepisami i polskimi normami), 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także 
– w razie korzystania – ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomości 
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8. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

9.1. Ustawy. 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst 

Dz. U. z 2003 r. Nr 207 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych 

(Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie 

przeciwpożarowej(jednolity tekst Dz. U. Z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym 

(Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst 

Dz. U. Z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747). 
 

9.2. Rozporządzenia. 
 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 
2 kwietnia 2001 r. – w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia 
terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 
(Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20grudnia 2002 r. – 
w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – 
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 Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – 
w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz 
sposobów znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 
2041). 

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

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2004 r. – 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

9.3. Normy. 
 

1. PN-EN 1074-1:2002 
Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe 
i badania sprawdzające. Część 1: Wymagania 
ogólne. 

2. PN-EN 1074-2:2002 
Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe 
i badania sprawdzające. Część 2:Armatura 
zaporowa. 

3. PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe 
i badania sprawdzające. Część 3:Armatura zwrotna. 

4. PN-EN 1074-4:2002 
Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe 
i badania sprawdzające. Część 4: Zawory 
napowietrzająco-odpowietrzające. 

5. PN-EN 1074-5:2002 
Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe 
i badania sprawdzające. Część 5: Armatura 
regulująca. 

6. PN-EN 681-1:2002 
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania 
materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 
wodociągowych i odwadniających. Część 1:Guma. 

7. PN-EN 681-2:2002 

Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania 
materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 
wodociągowych i odwadniających. Część 2: 
Elastomery termoplastyczne. 

8. PN-EN 12201-1:2004 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). 
Część 1: Wymagania ogólne.  

9. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). 
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Część 2: Rury. 

10. PN-EN 12201-3:2004 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). 
Część 3: Kształtki. 

11. PN-EN 12201-4:2004 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). 
Część 4: Armatura.  

12. PN-EN 12201-5:2004 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). 
Część 5: przydatność do stosowania w systemie. 

13. PN-EN 1452-1:2000 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 
Systemy przewodowe z nie zmiękczonego 
polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 
Wymagania ogólne. 

14. PN-EN 1452-2:2000 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 
Systemy przewodowe z nie zmiękczonego 
polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 
Rury. 

15. PN-EN 1452-3:2000 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 
Systemy przewodowe z nie zmiękczonego 
polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 
Kształtki. 

16. PN-EN 1452-4:2000 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 
Systemy przewodowe z nie zmiękczonego 
polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 
Zawory i wyposażenie pomocnicze. 

17. PN-EN 1452-5:2000 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 
Systemy przewodowe z nie zmiękczonego 
polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 
Przydatność do stosowania w systemie. 

18. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania 
i badania. 

19. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy 
wyposażenia. Terminologia. 

20. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych, warunki techniczne wykonania. 

21. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie 
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

22. PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na 
ciśnienie nominalne 1 MPa. 

23. PN-89/M-74092 
Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na 
ciśnienie nominalne 1 MPa. 
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24. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na 
przewodach wodociągowych. 

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

26. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące 
systemów zewnętrznych i ich części składowych. 

 
 

9.4. Inne dokumenty. 
 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 – 
COBRTI INSTAL 

- Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania rur PVC-U i PE – 
GAMRAT, 

- Katalogi Techniczne – PIPE LIFE, WAVIN, GAMRAT i inne. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych 
– Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 
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           ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  

                                               Część ogólna 
                                             Nr specyfikacji -  E-01.00. 
Dział 45   - Budownictwo 

      Grupa 45,3  - Wykonanie instalacji budowlanych 
      Klasa 45,31  - Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu 

        
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z zasilaniem w energię urządzeń elektrycznych i oświetlenia terenu 
studni głębinowych  w m. Przyłogi oraz zasilania zbiorników wody w istniejącym SUW Przyłogi i 
w Hydroforni Smyków, gm. Smyków.. 

1.2. Określenia podstawowe 
Stacja elektroenergetyczna – jest to zespół urządzeń, których głównym zadaniem jest 
przetwarzanie lub rozdział albo przetwarzanie i rozdział energii elektrycznej 
Stacja słupowa – jest to stacja  której urządzenia umieszczone są na słupach. 
Rozdzielnia napowietrzna – jest to rozdzielnia, której konstrukcje, urządzenia rozdzielcze, 
aparatura pomiarowa i urządzenia pomocnicze są wykonane i przystosowane do ustawienia 
napowietrznego 
Elektroenergetyczna linia napowietrzna prądu przemiennego – urządzenie napowietrzne prądu 
przemiennego przeznaczone do przesyłania energii elektrycznej, składające się z przewodów, 
izolacji, konstrukcji wsporczych, osprzętu oraz innych elementów wynikających ze sposobu pracy 
linii. 
Napięcie znamionowe linii – napięcie międzyprzewodowe, na które zbudowana jest linia 
Złącze instalacji elektrycznej – punkt z którego energia elektryczna jest dostarczana do instalacji 
elektrycznej. W złączu instaluje się pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej.  
Uziom – przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie tworzący elektryczne 
połączenie przewodzące z tym gruntem 
Urządzenia elektryczne – wszystkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do 
takich celów jak wytwarzanie, przekształcanie, przesyłanie rozdział lub wykorzystanie energii 
elektrycznej są to maszyny, transformatory, aparaty, przyrządy pomiarowe, urządzenia 
zabezpieczające, oprzewodowanie, odbiorniki 
Rozdzielnice i sterownice: aparatura rozdzielcza i sterownicza – urządzenia przeznaczone do 
włączenia w obwody elektryczne, spełniające jedną lub więcej z następujących funkcji: 
zabezpieczenie, sterowanie, odłączenie, łączenie 
Zabezpieczenie przeciwporażeniowe – zabezpieczenie osób przeciw porażeniu, poprzez 
połączenie wszystkich części przewodzących do uziemionego punktu zasilania 
Bezpiecznik – łącznik zdolny do jednokrotnego wyłączenia określonego prądu zakłóceniowego  
Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do 
zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m. 
Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą. 
Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia 
świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do 
przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 
Ustój - rodzaj fundamentu dla słupów. 
Zespół prądotwórczy - (agregat prądotwórczy) samodzielne źródło prądu, składające się z 
prądnicy synchronicznej i napędzającego go silnika spalinowego, ustawionych na wspólnej 
metalowej ramie 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać prace zgodnie z dokumentacją techniczną  

i  Specyfikacją Techniczną . 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń  
Wykonawca jest zobowiązany: 
− dostarczyć materiały i urządzenia zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, 
− powiadomić Inwestora o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem 

dostawy i uzyskać jego akceptację 
2.2. Rodzaj użytych materiałów  

Zakres dostawy i rodzaj wszystkich materiałów powinien być uzgodniony z Inwestorem 
przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. Materiały zamienne do rozdzielni 
eklektycznej powinny być zakupione przez Wykonawcę po uzgodnieniu z  Inwestorem.  

2.3. Składowanie materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany przechowywać materiały zgodnie z wymaganiami 

producenta. Urządzenia powinny być składowane w zamkniętych, suchych, przewietrzanych i 
oświetlonych pomieszczeniach. 

2.4. Wariantowe wykorzystanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe wykorzystanie materiałów do 

prowadzenia prac, Wykonawca powinien powiadomić o swoim zamiarze Inwestora na trzy 
tygodnie przed zastosowaniem tych materiałów. Wybranych i zaakceptowanych materiałów nie 
można zmienić.  

3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do wykonania  

Wykonawca przystępujący do wykonania zasilania elektrycznego przepompowni ścieków 
powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu: 
− żurawi budowlanych samochodowych, 
− samochodów dostawczych 
oraz inny wynikający ze specyfiki prac i wymagań dokumentacji technicznej. 

4. TRANSPORT 
4.1 Transport  

Wykonawca jest zobligowany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie będą 
wpływały niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i urządzeń.  
Rodzaj transportu powinien być dostosowany do rodzaju i ilości przewożonego materiału lub 
urządzenia.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Prace przygotowawcze  

Prace przygotowawcze przy wykonywaniu zasilania w energię elektryczną przepompowni 
wody powinny być zgodne ze Specyfikacją i zapewnić bezpieczeństwo prowadzenia prac. 
Do prac przygotowawczych zaliczamy: 
− zawiadomienie i uzgodnienie z Zakładem Energetycznym planowanych prac 
− wykonanie tymczasowego zasilania na czas budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac przygotowawczych  

5.2. Zakres i warunki prowadzenia prac  
Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie z dokumentacją techniczną, 

Specyfikacją Techniczną i ogólnymi zasadami prowadzenia robót elektrycznych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Cel kontroli jakości 
Kontrola jakości ma na celu sprawdzenie zgodności przeprowadzonych prac z dokumentacją 

techniczną, Specyfikacją Techniczną i Kontraktem. Wszystkie testy i pomiary powinny być 
wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i materiałów. 

6.2. Kontrola jakości  
Kontrola jakości obejmuje zgodność wykonanych prac z dokumentacją techniczną i z 

instrukcjami Inwestora. Szczególną uwagę należy zwrócić na: certyfikaty producentów 
potwierdzającą pełną zgodność z wymaganiami Specyfikacji i dokumentacji technicznej  
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 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną i zaakceptowaną przez Inwestora. 

7. ODBIÓR ROBÓT  
7.1. Odbiór wstępny. 

Przy odbiorze wstępnym powinny być wykonane następujące czynności: 
1. sprawdzenie zgodności wykonanych prac z Kontraktem, dokumentacją techniczną, 

Specyfikacją Techniczną, normami i przepisami 
2. sprawdzenie protokółów odbiorów częściowych robót  
3. sprawdzenie czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady poprawnej eksploatacji  
4. sporządzenie protokołu odbioru technicznego prac z uwzględnieniem wniosków i ustaleń 

7.2. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy polega na końcowym oszacowaniu rzeczywiście wykonanych prac ze 

sprawdzeniem jakości, wielkości i wartości. 
Przy odbiorze końcowym powinno być sprawdzone: 
− zgodność wykonanych prac z Kontraktem, dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną, 

normami i przepisami 
− świadectwa właściwej jakości wykonanych prac potwierdzonych protokółami testów 

montażowych.  
− sprawdzenie protokółów odbiorów częściowych robót  
− sprawdzenie czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady poprawnej eksploatacji  
Przy odbiorze końcowym Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania następujących 
dokumentów: 
− dokumentacji technicznej z wprowadzonymi zmianami 
− Techniczna Specyfikacja 
− Dziennik Budowy, Książka Pomiarów 
− Wyniki pomiarów i testów kontrolnych 
− Certyfikaty jakości użytych materiałów 
Po zakończeniu odbioru końcowego powinien zostać sporządzony protokołu odbioru technicznego 
prac z uwzględnieniem wniosków i ustaleń.  

8. OBMIAR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonania robót wg stanu na dzień jago 
przeprowadzenia Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych 
a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzących w 
skład umowy. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 
realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co 
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze 
robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalniają wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji 
zarządzającego realizacją umowy. Długość i odległość pomiędzy określonymi punktami skrajnymi 
należy mierzyć poziomo ( w rzucie ) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje 
techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w 
m3

8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

, jako długość pomnożona prze średni przekrój. Badania urządzeń elektrycznych będą określone 
w jednostce 1 pomiar lub 1 odcinek. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru i dostarczone 
przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizację umowy. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca misi posiadać ważne 
świadectwo legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
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8.3 Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach wymaganych w 
celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w 
umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 
Obmiary będą także przeprowadzane przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonaniu, lecz przed zakryciem. 

9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty jakie 
należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.   
Nr 147, poz. 1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 
zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 
zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 
poz. 2086). 
PN-IEC 60364-4-41 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa”, 
PN-IEC 60364-4-43 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym”, 
PN-IEC 60364-4-46 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie”, 
PN-IEC 60364-4-47 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
PN-IEC 60364-4-473 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym”, 
PN-IEC 60364-5-523 - „Instalacje w obiektach budowlanych.. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów”, 
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PN-IEC 60364-5-53 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza”, 
PN-IEC 60364-5-537 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia”, 
PN-IEC 60364-5-54 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”, 
PN-IEC 60364-5-56 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia  

elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa”, 
PN-87/B-0265 –   Elektroenergetyczne linie napowietrzne – Żelbetonowe i sprężone                
                                     konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowane 
PN-B-03205 –   Konstrukcje stalowe – Podpory linii elektroenergetycznych. 

Projektowanie i wykonanie 
PN-83/B-03154 –  Elektroenergetyczne linie napowietrzne – Fundamenty konstrukcji    
                                     wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowane 
PN-90/E-01242 –   Oznaczenie identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń      
                                     przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego 
PN-79/E-06303 –   Narażenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobór izolatorów do  

warunków zabrudzeniowych 
PN-88/E-06313 –   Dobór izolatorów liniowych i stacyjnych pod względem wytrzymałości  

mechanicznej 
PN-91/E-06400/01 –   Osprzęt linii napowietrznych i stacji – Postanowienia ogólne 
PN-91/E-06400/02 –   Osprzęt linii napowietrznych i stacji – Osprzęt z przewodami giętkimi 
PN-88/E-08501 –   Urządzenia elektryczne – Tablice i znaki bezpieczeństwa 
PN-74/E-90081 –   Elektroenergetyczne przewody gołe - Przewody miedziane 
PN-74/E-90082 –   Elektroenergetyczne przewody gołe - Przewody aluminiowe 
PN-74/E-90083 –   Elektroenergetyczne przewody gołe - Przewody stalowo - aluminiowe 
PN-E-91030 –   Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory ceramiczne. 

Wymagania i badania 
PN-IEC 1089 –   Przewody gołe okrągłe o skrętach regularnych do linii napowietrznych 
PN-E-05100-1 –   Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i badanie. Linie    
                                     prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi 
PN-83/E-06305 -   Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 
PN-79/E-06314 -   Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne 
PN-90/B-03200 -   Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

 
10.2. Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związany z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót. 
1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr89/1994 poz. 414 ) wraz z 
późniejszymi     
    zmianami. 
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marzec 2003 r.  
    ( Dz. U. Nr 80/2003 ) wraz z późniejszymi zmianami.   
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na    
    środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. ( Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157 ) 
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. ( DZ. U. Nr 30/1989 poz. 163 ) 
    z późniejszymi zmianami. 
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 
sprawie    
   dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonania   
   robót budowlanych ( Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).. 
6. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie     
    bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i      
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   rozbiórkowych. [Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972 r. 
7. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych. Część V - 
Instalacje    
   elektryczne 1973 r. 
8. Rozporządzenie Ministra  Gospodarki z dnia 17.09.1999 r w sprawie bezpieczeństwa i higien 
pracy. 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. (tom I, II, III, IV, V) 
    Arkady, Warszawa 1989-1990. 
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
    Warszawa 2003. 
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-   
     Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
  
 
 
KABLOWE  LINIE  ENERGETYCZNE NISKIEGO NAPIĘCIA 
                                            nr kodu 45314310-7 

                                          Nr specyfikacji -  E-02.00. 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych wykonaniem energetycznych linii kablowych nn i sterowniczych 
zasilających studnie głębinowe, zbiorniki wody oraz lampę na słupie oświetleniowym. 

1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem energetycznych linii kablowych zasilających urządzenia elektryczne.  

1.4. Określenia podstawowe  
Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym 
albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle łącznie z osprzętem, ułożone na 
wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub 
wielofazowych. 
Trasa kablowa - pas terenu w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 
Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe na które linia kablowa została 
zbudowana  
Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub 
zakończenia kabli. 
Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.  
Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od 
góry. 
Przegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od 
innych urządzeń. 
Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu 
poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii 
kablowej lub innego urządzenia podziemnego.  
Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, 
urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna 
dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w którym 
nie występuje skrzyżowanie.  
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Przepust kablowy – rura stalowa lub z tworzywa sztucznego przeznaczona do ochrony kabla 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
Bruzda – wyżłobienie w ścianie, w posadzce albo w stropie przeznaczone do ułożenia w nim kabla 
lub kabla w osłonie, a następnie przykrycie zaprawą cementową.  
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w 
wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać prace zgodnie z dokumentacją techniczną, 

Specyfikacją Techniczną oraz zgodne obowiązującymi przepisami i normami. 
2. MATERIAŁY 

2.1. Rodzaj użytych materiałów  
Zakres dostawy i rodzaj wszystkich materiałów do wykonania sieci niskiego napięcia i kabli 

sterowniczych powinien być uzgodniony Managerem przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego 
akceptację.  
Wszystkie używane materiały powinny spełniać aktualne normy  
Materiały użyte do wykonania prac objętych Specyfikacją: 
− Elektroenergetyczne kable napięcia 0,6/1 kV – zgodne z PN-93/E -90400 i PN 93/E-90401 
− Rury ochronne z twardego polietylenu zgodne normą PN-74/C-89200 
− Bednarka z taśmy stalowej ocynkowanej FeZn 25x4 mm zgodna z normą PN-67/H-92328 

Wszystkie materiały używane do prac powinny być zgodne z tą Specyfikacją i pochodzić z 
zakładów posiadających certyfikat jakości zgodny z normą ISO 9001. 

2.3. Stosowane urządzenia elektryczne. 
Wszystkie urządzenie powinny być zgodne z wymagania mi dokumentacji technicznej, 

Specyfikacji Technicznej i posiadać aktualne certyfikaty i spełniać odnośne normy.  
Wszystkie napędy powinny być dostarczone przez producentów razem z silnikiem i ze skrzynką 
sterowniczą w obudowach o stopniu zabezpieczenia minimum IP65, z materiału izolacyjnego, który 
zapewnia wymagany stopień zabezpieczenia. 

2.4. Składowanie materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany przechowywać materiały zgodnie z wymaganiami 

producenta. 
Urządzenia powinny być składowane w zamkniętych, suchych, przewietrzanych i oświetlonych 
pomieszczeniach. 

2.5. Wariantowe wykorzystanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe wykorzystanie materiałów do 

prowadzenia prac, Wykonawca powinien powiadomić o swoim zamiarze przedstawiciela Inwestora 
na trzy tygodnie przed zastosowaniem tych materiałów. Wybranych i zaakceptowanych materiałów 
nie można zmienić.  

2.6. Specyfikacja materiałowa. 
- montaż kabli zasilających i sterowniczych: 

Lp Nazwa materiału Jednostka Ilość 
Studnia  „S I” 

1 Kabel  YKY 4 x 35 mm m 2 6,5 
2 Rura z winidurowa typu RS 37 mm m 1 
3 Kabel  YAKY  4 x 25 mm m 2 91,0 
4 Rura z polietylenu typu Arot A 50 mm m 2 
5 Kabel  YKY  3 x 2,5 mm m 2 10,5 
6 Kabel  YKY  5 x 4 mm m 2 10,5 
7 Kabel  YKSYekw 4 x 1,5 mm m 2 10,5 
8 Rura stalowa RS-P 16 mm m 1,0 
9 Rura stalowa RS-P 29 mm m 0,5 
10 Kabel YKY   3 x 2,5 mm m 2 12,0 

Studnia  „S II” 
1 Kabel  YAKY  4 x 25 mm m 2 80,0 
2 Rura z polietylenu typu Arot SV 50 mm m 2,5 
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3 Uchwyt ŻF 50 na żerdzie żelbetowe szt. 3 
4 Kabel  YKY  3 x 2,5 mm m 2 18,0 
5 Kabel  YKY  5 x 4 mm m 2 18,0 
6 Kabel  YKSYekw 4 x 1,5 mm m 2 18,0 
7 Rura stalowa RS-P 16 mm m 1,0 
8 Rura stalowa RS-P 29 mm m 0,5 
9 Kabel YKY   3 x 2,5 mm m 2 12,0 

Studnia  „S III” 
1 Kabel  YAKY  4 x 70 mm m 2 204,0 
2 Rura z polietylenu typu Arot A 75 mm m 2 
3 Kabel  YKY  3 x 2,5 mm m 2 11,5 
4 Kabel  YKY  5 x 4 mm m 2 11,5 
5 Kabel  YKSYekw 4 x 1,5 mm m 2 11,5 
6 Rura stalowa RS-P 16 mm m 1,0 
7 Rura stalowa RS-P 29 mm m 0,5 
8 Kabel YKY   3 x 2,5 mm m 2 12,0 

Zbiorniki wody i chlorator w m. Przyłogi 
1 Kabel  YKY  3 x 2,5 mm m 2 87 
2 Kabel  YKSYekw 10 x 1,5 mm m 2 87 
3 Rura z polietylenu typu Arot A 50 mm m 13 
4 Rura z polietylenu typu RS-21 m 1,5 
5 Rura z polietylenu typu RS-29 m 1,5 
6 Rura stalowa RS-P21 mm m 0,5 
7 Rura stalowa RS-P47 mm m 0,5 
8 Przewód  YDY  5 x 2,5 mm m 2 20,5 
9 Kabel  YKSYekw 3 x 1,5 mm m 2 26 
10 Rura z polietylenu typu Arot A 50 mm m 1 
11 Rura z polietylenu typu RS - 16 m 3 
12 Rura stalowa RS-P13,5 mm m 0,6 

Zbiorniki wody w m. Smyków 
1 Kabel  YKY  3 x 2,5 mm m 2 48,5 
2 Kabel  YKSYekw 5 x 1,5 mm m 2 49,0 
3 Rura z polietylenu typu Arot A 50 mm m 14 
4 Rura stalowa RS-P21 mm m 1,2 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do wykonania  
 Wykonawca przystępujący do wykonania zasilania elektrycznego powinien wykazać się 
możliwością korzystania ze sprzętu: 
− żurawi budowlanych samochodowych, 
− spawarki transformatorowej, 
− zagęszczarki wibracyjnej spalinowej, 

oraz inny wynikający ze specyfiki prac i wymagań dokumentacji technicznej. 
4. TRANSPORT 

4.1. Transport  
Wykonawca jest zobligowany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie będą 
wpływały niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i urządzeń.  
Rodzaj transportu powinien być dostosowany do rodzaju i ilości przewożonego materiału lub 
urządzenia.  
Do transportu użyte powinny być następujące środki: 
− Samochody dostawcze 
− Samochody skrzyniowe 
− Ciągnik kołowy 
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Transport kabli powinien odbywać się zgodnie z następującymi zasadami: 
Kable powinny być transportowane na bębnach, dopuszczalny jest transport kabli w pierścieniach 
jeśli masa pierścienia nie przekracza 80 kg i temperatura otoczenia jest nie niższa niż +4o

5. WYKONANIE ROBÓT 

C, przy 
czym zewnętrzna średnica pierścienia nie powinna być niższa niż 40-krotność wewnętrznej 
średnicy kabli 
Radzi się przewożenie kabli w bębnach na specjalnej przyczepie do przewozu kabli, dopuszczalne 
jest transport bębnów z kablami w skrzyniach samochodów skrzyniowych. Bębny z kablami 
podczas transportu w skrzyniach powinny być ułożone na krawędziach dysków, a dyski 
zabezpieczone przed przesuwaniem się. Pionowe przewożenie bębnów jest zabronione, bębny 
powinny być przewożone poziomo. Obecność ludzi w skrzyni samochodu podczas przewożenia 
kabli jest zabroniona  
Załadunek i rozładunek bębnów z kablami na skrzynie samochodu powinno odbywać się za 
pomocą dźwigu. Swobodne toczenie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu jest zabronione. 
Transport materiałów i elementów o małej średnicy np. akcesoriów i małych elektrycznych 
urządzeń powinien odbywać się fabrycznych opakowaniach chroniących przed uszkodzeniem lub 
zmieszaniem. 
W czasie transportu, załadunku, rozładunku i składowania materiałów i akcesorii. Wykonawca 
powinien stosować się do zaleceń producentów. Zaleca się dostarczać materiały i akcesoria na plac 
montażu bezpośrednio przed ich wykorzystaniem. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Prace powinny być prowadzone zgodnie z dokumentacja techniczną, Specyfikacją Techniczną i 
Kontraktem, projekt organizacji robót powinien być uzgodniony z Inwestorem. 

5.2. Zakres i warunki prowadzenia prac  
Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie z dokumentacją techniczną, ogólnymi 

zasadami prowadzenia robót elektrycznych i wytycznymi producentów poszczególnych materiałów. 
5.2.1. Kable elektromagnetyczne. 

Projektowane linie kablowe muszą być wykonane zgodnie z normą  N SEP-E-004.  
Linie kablowe układane są w gruncie, nieosłoniętych kanałach lub nie przykrytych kanałach. 

5.2.2. Prace przygotowawcze. 
Prace przygotowawcze przy wykonywaniu linii kablowych zasilających obejmują 

wytyczenie trasy przebiegu i lokalizacji urządzeń dystrybucyjnych. Trasy linii kablowych, 
lokalizacja aparatury połączeniowej i konstrukcji wsporczej określona jest w dokumentacji 
technicznej. Zaprojektowana trasa linii powinna być odtworzona na powierzchni przed 
rozpoczęciem prac konstrukcyjnych. Wytyczenie trasy i lokalizacja urządzeń powinna być 
dokonana przez uprawnionych geodetów. 

5.3. Konstrukcja linii kablowych. 
5.3.1. Wykonanie rowów kablowych 

Zaleca się wykonywanie pod kable wykopów wąskoprzestrzennych. Obudowa i ochrona 
przed przesunięciem powinna być zgodna z wymaganiami normy BN-83/8836-02. Przed 
rozpoczęciem wykopów Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność rzędnych z dokumentacją 
projektową i oszacować warunki gruntowe. W miejscu kolizji z innym uzbrojeniem wykopy pod 
kable powinny być wykonywane ręcznie, pod nadzorem właściciela sieci, a w pozostałych 
miejscach mogą być prowadzone mechanicznie. Grunt z wykopów powinien być, o ile to możliwe, 
użyty do zasypania. Metoda prowadzenia prac ziemnych powinna zależeć od głębokości wykopu, 
typu gruntu i ukształtowania powierzchni. Szerokość dna rowu pod kable nie powinna być mniejsza 
niż 0,4 m. Głębokość ułożenia kabli w rowie kablowym, mierzona od powierzchni gruntu do 
zewnętrznej powierzchni kabla powinna wynosić nie mniej niż 0,7 m.  

5.3.2. Ułożenie i montaż kabli w gruncie. 
Kable ułożone w gruncie o napięciu znamionowym 0,6/1/0 kV powinny być układane w wykopie   
na głębokości 0.7 m. Ułożenie kabli powinno być przeprowadzane w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie przez zginanie, skręcanie i rozciąganie. Ponadto przy układaniu kabli powinny być 
zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących 
się na trasie budowanej linii. Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa 
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niż +5o

5.4. Układanie kabla w rurach ochronnych 

C. Przy układaniu kable można zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym 
promień gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż 15-krotna zewnętrzna średnica kabla. 
Kable należy układać w takich odległościach aby w normalnych warunkach pracy i przy 
zakłóceniach nie wywoływały w sąsiednich liniach elektrycznych niepożądanych zjawisk.  
Łączenie, odgałęzienie i zakończenie kabli należy wykonać przy użyciu muf i głowic kablowych. 
Mufy i głowice powinny być tak umieszczone  aby nie było utrudnione wykonanie prac 
montażowych. Zaleca się oznaczenia miejsca ułożenia w ziemi muf kablowych oznacznikami 
wkopanymi w ziemię nad mufą kablową i oznaczonych literką „M”. Mufa kablowa będzie 
dostosowana do typu kabla, jego napięcia znamionowego, sekcji i liczby przewodów i mocy 
zwarcia w miejscach ich instalacji.  
Mufy kablowe powinny być zgodne z normą PN-74/E-06401.Kable ułożone w ziemi powinny być 
zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 
10 m oraz przy: mufach, w miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu 
i przy wejściu do rur. Na oznaczniku należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: 
symbol i numer ewidencyjny kabla, oznaczenie kabla, znak Użytkownika. Folia powinna mieć 
grubość co najmniej 0,5 mm. Dla ochrony kabli o napięciu znamionowym do 1 kV należy stosować 
folię koloru niebieskiego. Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz 
nie większa niż 20 cm. Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, 
w pozostałych przypadkach kable należy układać na warstwie piasku grubości co najmniej 10 cm. 
Kable należy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm następnie warstwą gruntu 
grubości co najmniej 15 cm, następnie przykryć folią. Kable powinny być ułożone w rowie linią 
falistą z zapasem (1-3% długości wykopu) wystarczającym do skompensowania możliwych 
przesunięć gruntu. Wszystkie wykopy wykonane do linii kablowych powinny być zasypane 
gruntem rodzimym i zagęszczane warstwami grubości 20 cm i wyrównywane do istniejącego 
poziomu gruntu. Kabel zasilający  i sterowniczy układać we wspólnym rowie kablowym.  
Wykonanie kablowych linii powinno być zgodne z obowiązującymi normami oraz zasadami 
bezpieczeństwa. 

W jednej rurze powinien być ułożony tylko jeden kabel. Przy wciąganiu kabla do rur ochronnych 
należy zwrócić uwagę, aby średnica wewnętrzna rury ochronnej nie była mniejsza niż 1.5 krotna 
zewnętrzna średnica kabla. Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych 
nie powinny opierać się o krawędzie otworów. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny być 
uszczelnione. Zaleca się wykonanie uszczelnień. Układanie rur ochronnych wykonać zgodnie z 
normą N SEP-E-004. 

5.5. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z istniejącym uzbrojeniem. 
Przy skrzyżowaniu linii kablowych ułożonych w gruncie z innym uzbrojeniem Wykonawca 

powinien przestrzegać wymaganych poziomych i pionowych odległości. W przypadku jeśli jest 
niemożliwe przestrzeganie normatywnych odległości należy stosować rury ochronne.  
Typ i długość rury ochronnej określa dokumentacja techniczna. Jeśli dokumentacja techniczna nie 
określa szczegółowo danych, należy stosować się do obowiązujących norm. 
Układanie kabli w pobliżu czynnych linii kablowych i rurociągów powinno być prowadzone po 
wcześniejszym uzgodnieniu prac z użytkownikiem tych urządzeń. 

5.6. Układanie kabli w budynkach 
Kable w budynkach można układać: 

− bezpośrednio przy ścianach i pod sufitami 
− na odpowiednio przygotowanych konstrukcjach nośnych umocowanych do ścian, stropów lub 

konstrukcji stalowej 
− w kanałach pod poziomem podłogi lub w kanałach ściennych 
− w rurach lub blokach kablowych 
− w bruzdach wykonanych w posadzce, w stropie lub ścianie 

Kabel przy wprowadzeniu do budynku powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniami 
mechanicznymi w postaci rury stalowej. Osłona w postaci rury powinna mieć wewnętrzną średnice 
równą co najmniej 1,5 krotnej średnicy zewnętrznej kabla. Rura po obu końcach powinna być 
uszczelniona w celu zapobieżenia przedostawaniu się wody do środka. 
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Przejście kabli przez wewnętrzne ściany pomieszczeń, przegrody i stropy należy wykonać w 
rurach. Przejście kabli przez ściany i stropy powinno być uszczelnione materiałem niepalnym.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Cel kontroli jakości 

Kontrola jakości ma na celu sprawdzenie zgodności przeprowadzonych prac z dokumentacją 
techniczną, Specyfikacją Techniczną i Kontraktem. Wszystkie testy i pomiary powinny być 
wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. 
Wykonawca jest ponosi pełną odpowiedzialność za jakość prac i materiałów. 
Wykonawca powinien dostarczyć Inwestorowi certyfikaty potwierdzające, że wszystkie stosowane 
urządzenia i aparatura kontrolna posiada ważne świadectwa dopuszczające, potwierdzające 
kalibrację i spełniające wymagane normy. 

6.2. Testy i pomiary  
Wszystkie testy i pomiary powinny być zgodne z obowiązującymi normami. W przypadku jeśli 
normy nie stanowią o żadnych testach wymaganych w Specyfikacji, Wykonawca powinien 
zastosować wskazówki krajowe lub inne procedury przyjęte przez Inwestora. 
Wykonawca powiadomi Inwestora na piśmie o kompletności każdych zanikających robotach, które 
może kontynuować tylko po zatwierdzeniu przyjętej jakości i przedstawieniu Użytkownikowi. 
Podczas wykonywania prac Wykonawca powinien podjąć następujące działania: 
sprawdzić głębokość ułożenia kabli, oporność izolacji i połączenia rdzenia kabli 
sprawdzić jakość i poprawność instalacji kablowej i akcesoriów. 
W przypadku satysfakcjonujących wyników pomiarów wykonywanych przed i w czasie prac, na 
wniosek Wykonawcy, Inwestor może zrezygnować z przeprowadzania testów po zakończeniu prac.  
Podczas przeglądu prac po zakończeniu prac należy przeprowadzić następujące czynności: 
− sprawdzenie stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej konstrukcji i akcesoriów 
− sprawdzenie dokładności wykonania elementów 
− sprawdzenie stanu i zupełności połączeń  
− sprawdzenie stanu przewodów i akcesoriów 
− ciągłość rdzenia kabli i przewodów i zgodność faz 
− poprawność zabezpieczenia przeciwporażeniowego 

Wykonanie pomiarów: 
− skuteczność zabezpieczenia przeciwporażeniowego części przewodzących 
− rezystancji elementów instalacji uziemiającej 
− rezystancji izolacji kabla  

Wyniki pomiarów powinny być przekazane Inwestorowi w formie zgodnej z wymaganymi 
normami. 

7. ODBIÓR ROBÓT  
7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu powinien dokonać przedstawiciel 
Inwestora w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
Odbiorowi podlegają: 
Ułożenie kabli i rowach, kanałach i korytkach kablowych 
Ułożenie przewodów w rurach ochronnych 

7.2. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy polega na końcowym oszacowaniu rzeczywiście wykonanych prac ze 

sprawdzeniem jakości, wielkości i wartości. 
Przy odbiorze końcowym powinno być sprawdzone: 
− zgodność wykonanych prac z Kontraktem, dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną, 

normami i przepisami 
− świadectwa właściwej jakości wykonanych prac potwierdzonych protokółami testów 

montażowych.  
− sprawdzenie protokółów odbiorów częściowych robót  
− sprawdzenie czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady poprawnej eksploatacji  
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Przy odbiorze końcowym Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania następujących 
dokumentów: 
− dokumentacji technicznej z wprowadzonymi zmianami 
− Techniczna Specyfikacja 
− Dziennik Budowy, Książka Pomiarów 
− Wyniki pomiarów i testów kontrolnych 
− Certyfikaty jakości użytych materiałów 

Po zakończeniu odbioru końcowego powinien zostać sporządzony protokołu odbioru technicznego 
prac z uwzględnieniem wniosków i ustaleń.  

8. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar robót dokonuje się z natury ( wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające 
zawartym w dokumentacji i tak:  
- dla konstrukcji wsporczych w szt., kpl, kg,  
- dla kabli: m lub kpl 
- dla osprzętu: szt., kpl. 
- dla robót ziemnych: m

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
3 

9.1. Normy 
PN-IEC 60364-4-41 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
                 bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa”, 
PN-IEC 60364-4-43 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
     bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym”, 
PN-IEC 60364-4-46 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
     bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie”, 
PN-IEC 60364-4-47 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
     bezpieczeństwa. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
PN-IEC 60364-4-473 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
     bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym”, 
PN-IEC 60364-5-523 - „Instalacje w obiektach budowlanych.. Dobór i montaż wyposażenia 
                                       elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów”, 
PN-IEC 60364-5-53 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia          
                                      elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza”, 
PN-IEC 60364-5-537 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia            
                                       elektrycznego. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia”, 
PN-IEC 60364-5-54 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
                                      elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”, 
PN-IEC 60364-5-56 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia          
                                       elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa”, 
PN-93/E-90401 - Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na     
                             napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na           
                             napięcie znamionowe 0,6/1 kV 
N SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
N SEP-E-001 – Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 

8.2. Inne dokumenty 
1. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych. [Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972 r. 
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. (tom I, II, III, IV, V) 
    Arkady, Warszawa 1989-1990. 
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
    Warszawa 2003. 
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-   
     Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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      MONTAŻ ZŁĄCZ POMIAROWYCH, ROZDZIELNI RG  
    dla STUDNI GŁEBINOWYCH, SZAFEK STEROWNICZYCH 

PRZY ZBIORNIKACH WODY, ROZBUDOWA 
ISTNIEJĄCYCH ROZDZIELNI GŁÓWNYCH 

                                     nr kodu  45315700-5 
                                    Nr specyfikacji -  E-03.00 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z posadowieniem w gruncie rozdzielni RG i szafek sterowniczych przy 
zbiornikach wody, oraz montaż złącza pomiarowego w gruncie i na słupie energetycznym. 

1.2. Określenia podstawowe 
Złącze kablowe z pomiarem energii elektrycznej – punkt z którego energia elektryczna jest 
dostarczana do instalacji elektrycznej. W złączu instaluje się pomiar rozliczeniowy energii 
elektrycznej.  
Rozdzielnia napowietrzna – jest to rozdzielnia, której konstrukcje, urządzenia rozdzielcze, 
aparatura pomiarowa i niektóre urządzenia pomocnicze są wykonane i przystosowane do ustawienia 
napowietrznego. 
Przewód linii – służący do przekazywania energii lub informacji, względnie do ochrony innych 
elementów linii i jej otoczenia 
Izolacja – element z materiału nieprzewodzącego między przewodami a konstrukcjami 
wsporczymi.  
Uziom – przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie tworzący elektryczne 
połączenie przewodzące z tym gruntem 
Urządzenia elektryczne – wszystkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do 
takich celów jak wytwarzanie, przekształcanie, przesyłanie rozdział lub wykorzystanie energii 
elektrycznej są to maszyny, transformatory, aparaty, przyrządy pomiarowe, urządzenia 
zabezpieczające, oprzewodowanie, odbiorniki 
Rozdzielnice i sterownice: aparatura rozdzielcza i sterownicza – urządzenia przeznaczone do 
włączenia w obwody elektryczne, spełniające jedną lub więcej z następujących funkcji: 
zabezpieczenie, sterowanie, odłączenie, łączenie 
Zabezpieczenie przeciwporażeniowe – zabezpieczenie osób przeciw porażeniu, poprzez 
połączenie wszystkich części przewodzących do uziemionego punktu zasilania 
Bezpiecznik – łącznik zdolny do jednokrotnego wyłączenia określonego prądu zakłóceniowego  
Obudowa – element konstrukcyjny zapewniający ochronę urządzenia lub rozdzielni przed 
narażeniami środowiska oraz przed dotykiem bezpośrednim ze wszystkich ogólnie dostępnych 
stron. Rozdzielnie montowane na powietrzu winny być wykonane w II klasie ochronności i 
stopniem ochrony IP 53. 
Fundament – element konstrukcyjny wykonany z betonu lub z żywic poliestrowych 
termoutwardzalnych na którym zamocowane złącze kablowe lub obudowa rozdzielni. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Rodzaj użytych materiałów  

Zakres dostawy i rodzaj wszystkich materiałów do wykonania sieci niskiego napięcia i kabli 
sterowniczych powinien być uzgodniony z Inwestorem przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego 
akceptację.  
Wszystkie używane materiały powinny spełniać aktualne normy  
Materiały użyte do wykonania prac objętych Specyfikacją: 
− Rozdzielnice – zgodne z normą PN-IEC 439-1+AC: 1994 
− Konstrukcje wsporcze stalowe – zgodne z normą PN-B-03205 
− Wszystkie materiały używane do prac powinny być zgodne z tą Specyfikacją i pochodzić z 

zakładów posiadających certyfikat jakości zgodny z normą ISO 9001. 
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2.3. Składowanie materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany przechowywać materiały zgodnie z wymaganiami 
producenta. Urządzenia powinny być składowane w zamkniętych, suchych, przewietrzanych i 
oświetlonych pomieszczeniach. 

2.4. Wariantowe wykorzystanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe wykorzystanie materiałów do 

prowadzenia prac, Wykonawca powinien powiadomić o swoim zamiarze Inwestora na trzy 
tygodnie przed zastosowaniem tych materiałów. Wybranych i zaakceptowanych materiałów nie 
można zmienić.  

2.5. Specyfikacja materiałowa. 
Rozdzielnia RG – studnia „SI” 

1 Obudowa typu OP 88 DF z daszkiem i fund.  produkcji „H Sypniewski” szt. 1 
2 Płyta bakelitowa gr 8 mm o wym. 230 x 680 mm szt. 1 
3 Płyta bakelitowa gr 8 mm o wym. 140 x 230 mm szt. 1 
4 Łącznik krzywkowy typu ŁK 25/3.836, 25 A szt. 1 
5 Gniazdo wtyczkowe wodoszczelne 32 A, 3P + N + Z szt. 1 
6 Wyłącznik nadprądowy S 301 B 4 A szt. 1 
7 Wyłącznik nadprądowy S 302 B 6 A szt. 2 
8 Wyłącznik nadprądowy S 303 B 6 A szt. 2 
9 Wyłącznik nadprądowy S 302 C 10 A szt. 1 
10 Wyłącznik nadprądowy S 304 C 20 A szt. 1 
11 Gniazdo wtyczkowe 2P + Z, 10/16 A szt. 1 
12 Przełącznik woltomierzowy nr 0046 52 szt. 1 
13 Woltomierz analogowy o zakresie 0 – 500 V  nr 0046 60 szt. 1 
14 Przekaźnik podnapięciowy Rep – 80, Un = 230 V szt. 1 
15 Przekaźnik czasowy RTto – 60, Un = 230 V szt. 1 
16 Przekaźnik pomocniczy R – 15/2p z gniazdem wtykowym GS - 11 szt. 2 
17 Rozłącznik izolacyjny FR 301 16 A szt. 1 
18 Rozłącznik izolacyjny FR 302 16 A szt. 1 
19 Rozłącznik izolacyjny FR 303 20 A szt. 2 
20 Łącznik sterowniczy FS 10/1,631 – D22 szt. 1 
21 Wyłącznik nadprądowy S 303 C 16 A szt. 1 
22 Stycznik pompy głębinowej BF 16.40.,Uc 230 V szt. 1 
23 Termiczny przekażnik przeciążeniowy 11RF 25.15, o zakresie 9 – 15 A szt. 1 
24 Licznik pracy pompy Lh, nr 0495 55 szt. 1 
25 Wyłącznik ochronny P 304 25 – 30, Jn = 25 A , JΔ = 0,03 A szt. 1 
26 Ochronnik przeciwprzepięciowy ON 300 nr 0039 33 szt. 1 
27 Wyłącznik zmierzchowy nr 0037 23 szt. 1 
28 Fotokomórka nr 0916 87 szt. 1 
29 Regulator temperatury RT - 41 szt. 1 
30 Grzałka G 2/50 o mocy 50 W szt. 1 
31 Sterownik pompy SP - 21 szt. 1 
32 Urządzenie odbiorczo- nadawcze MTR – 3/L szt. 1 
33 Złączka śrubowa do przewodów o przekroju 35 mm szt. 2 4 
34 Listwa przyłączeniowa izolowana o dł. 113 mm, nr 0048 34 szt. 1 
35 Złączka śrubowa do przewodów o przekroju 2,5 mm2 szt. , nr 0390 60 10 
36 Złączka śrubowa do przewodów o przekroju 4 mm2 szt. , nr 0390 61 5 
37 Listwa montażowa TH 35 o dł. 800 mm szt. 4 
38 Listwa PE szt. 1 
39 Listwa N szt. 1 
40 Bednarka stalowa ocynkowana # 20 x 4 mm m 20 
42 Pręt stalowy ∅ 18 mm m 10 
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Rozdzielnia RG – studnia „SII” 

1 Obudowa typu OP 88 DF z daszkiem i fund.  produkcji „H Sypniewski” szt. 1 
2 Płyta bakelitowa gr 8 mm o wym. 230 x 680 mm szt. 1 
3 Płyta bakelitowa gr 8 mm o wym. 140 x 230 mm szt. 1 
4 Łącznik krzywkowy typu ŁK 25/3.836, 25 A szt. 1 
5 Gniazdo wtyczkowe wodoszczelne 32 A, 3P + N + Z szt. 1 
6 Wyłącznik nadprądowy S 301 B 4 A szt. 1 
7 Wyłącznik nadprądowy S 302 B 6 A szt. 2 
8 Wyłącznik nadprądowy S 303 B 6 A szt. 2 
9 Wyłącznik nadprądowy S 302 C 10 A szt. 1 
10 Wyłącznik nadprądowy S 304 C 20 A szt. 1 
11 Gniazdo wtyczkowe 2P + Z, 10/16 A szt. 1 
12 Przełącznik woltomierzowy nr 0046 52 szt. 1 
13 Woltomierz analogowy o zakresie 0 – 500 V  nr 0046 60 szt. 1 
14 Przekaźnik podnapięciowy Rep – 80, Un = 230 V szt. 1 
15 Przekaźnik czasowy RTto – 60, Un = 230 V szt. 1 
16 Przekaźnik pomocniczy R – 15/2p z gniazdem wtykowym GS - 11 szt. 2 
17 Rozłącznik izolacyjny FR 301 16 A szt. 1 
18 Rozłącznik izolacyjny FR 302 16 A szt. 1 
19 Rozłącznik izolacyjny FR 303 20 A szt. 2 
20 Łącznik sterowniczy FS 10/1,631 – D22 szt. 1 
21 Wyłącznik nadprądowy S 303 C 16 A szt. 1 
22 Stycznik pompy głębinowej BF 16.40.,Uc 230 V szt. 1 
23 Termiczny przekażnik przeciążeniowy 11RF 25.15, o zakresie 9 – 15 A szt. 1 
24 Licznik pracy pompy Lh, nr 0495 55 szt. 1 
25 Wyłącznik ochronny P 304 25 – 30, Jn = 25 A , JΔ = 0,03 A szt. 1 
26 Ochronnik przeciwprzepięciowy ON 300 nr 0039 33 szt. 1 
27 Wyłącznik zmierzchowy nr 0037 23 szt. 1 
28 Fotokomórka nr 0916 87 szt. 1 
29 Regulator temperatury RT - 41 szt. 1 
30 Grzałka G 2/50 o mocy 50 W szt. 1 
31 Sterownik pompy SP - 21 szt. 1 
32 Urządzenie odbiorczo- nadawcze MTR – 3/L szt. 1 
33 Złączka śrubowa do przewodów o przekroju 35 mm szt. 2 4 
34 Listwa przyłączeniowa izolowana o dł. 113 mm, nr 0048 34 szt. 1 
35 Złączka śrubowa do przewodów o przekroju 2,5 mm2 szt. , nr 0390 60 10 
36 Złączka śrubowa do przewodów o przekroju 4 mm2 szt. , nr 0390 61 5 
37 Listwa montażowa TH 35 o dł. 800 mm szt. 4 
38 Listwa PE szt. 1 
39 Listwa N szt. 1 
40 Bednarka stalowa ocynkowana # 20 x 4 mm m 20 
42 Pręt stalowy ∅ 18 mm m 10 

Rozdzielnia RG – studnia „SIII” 
1 Obudowa typu OP 88 DF z daszkiem i fund.  produkcji „H Sypniewski” szt. 1 
2 Płyta bakelitowa gr 8 mm o wym. 230 x 680 mm szt. 1 
3 Płyta bakelitowa gr 8 mm o wym. 140 x 230 mm szt. 1 
4 Łącznik krzywkowy typu ŁK 25/3.836, 25 A szt. 1 
5 Gniazdo wtyczkowe wodoszczelne 32 A, 3P + N + Z szt. 1 
6 Wyłącznik nadprądowy S 301 B 4 A szt. 1 
7 Wyłącznik nadprądowy S 302 B 6 A szt. 2 
8 Wyłącznik nadprądowy S 303 B 6 A szt. 2 
9 Wyłącznik nadprądowy S 302 C 10 A szt. 1 
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10 Wyłącznik nadprądowy S 304 C 20 A szt. 1 
11 Gniazdo wtyczkowe 2P + Z, 10/16 A szt. 1 
12 Przełącznik woltomierzowy nr 0046 52 szt. 1 
13 Woltomierz analogowy o zakresie 0 – 500 V  nr 0046 60 szt. 1 
14 Przekaźnik podnapięciowy Rep – 80, Un = 230 V szt. 1 
15 Przekaźnik czasowy RTto – 60, Un = 230 V szt. 1 
16 Przekaźnik pomocniczy R – 15/2p z gniazdem wtykowym GS - 11 szt. 2 
17 Rozłącznik izolacyjny FR 301 16 A szt. 1 
18 Rozłącznik izolacyjny FR 302 16 A szt. 1 
19 Rozłącznik izolacyjny FR 303 20 A szt. 2 
20 Łącznik sterowniczy FS 10/1,631 – D22 szt. 1 
21 Wyłącznik nadprądowy S 303 C 16 A szt. 1 
22 Stycznik pompy głębinowej BF 16.40.,Uc 230 V szt. 1 
23 Termiczny przekażnik przeciążeniowy 11RF 25.15, o zakresie 9 – 15 A szt. 1 
24 Licznik pracy pompy Lh, nr 0495 55 szt. 1 
25 Wyłącznik ochronny P 304 25 – 30, Jn = 25 A , JΔ = 0,03 A szt. 1 
26 Ochronnik przeciwprzepięciowy ON 300 nr 0039 33 szt. 1 
27 Wyłącznik zmierzchowy nr 0037 23 szt. 1 
28 Fotokomórka nr 0916 87 szt. 1 
29 Regulator temperatury RT - 41 szt. 1 
30 Grzałka G 2/50 o mocy 50 W szt. 1 
31 Sterownik pompy SP - 21 szt. 1 
32 Urządzenie odbiorczo- nadawcze MTR – 3/L szt. 1 
33 Złączka śrubowa do przewodów o przekroju 70 mm2 szt. , nr 0390 68 4 
34 Listwa przyłączeniowa izolowana o dł. 113 mm, nr 0048 34 szt. 1 
35 Złączka śrubowa do przewodów o przekroju 2,5 mm2 szt. , nr 0390 60 10 
36 Złączka śrubowa do przewodów o przekroju 4 mm2 szt. , nr 0390 61 5 
37 Listwa montażowa TH 35 o dł. 800 mm szt. 4 
38 Listwa PE szt. 1 
39 Listwa N szt. 1 
40 Bednarka stalowa ocynkowana # 20 x 4 mm m 20 
42 Pręt stalowy ∅ 18 mm m 10 

Skrzynka przyłączeniowa SS w studni „SI”  
1 Szafka „Marina” 400 x 300, IP 65 szt. 1 
2 Rozłącznik izolacyjny FR 302 16 A szt. 2 
3 Rozłącznik izolacyjny FR 303 20 A szt. 1 
4 Wyłącznik nadprądowy S 302 B 6 A szt. 2 
5 Transformator230/12 V, 63 VA, nr 0042 54 szt. 2 
6 Złączka kablowa do przew. 2,5 mm2 szt. , nr 0390 70 8 
7 Listwa montażowa TH 35 o dł. 280 mm szt. 2 

Skrzynka przyłączeniowa SS w studni „SII”  
1 Szafka „Marina” 400 x 300, IP 65 szt. 1 
2 Rozłącznik izolacyjny FR 302 16 A szt. 2 
3 Rozłącznik izolacyjny FR 303 20 A szt. 1 
4 Wyłącznik nadprądowy S 302 B 6 A szt. 2 
5 Transformator230/12 V, 63 VA, nr 0042 54 szt. 2 
6 Złączka kablowa do przew. 2,5 mm2 szt. , nr 0390 70 8 
7 Listwa montażowa TH 35 o dł. 280 mm szt. 2 

Skrzynka przyłączeniowa SS w studni „SIII”  
1 Szafka „Marina” 400 x 300, IP 65 szt. 1 
2 Rozłącznik izolacyjny FR 302 16 A szt. 2 
3 Rozłącznik izolacyjny FR 303 20 A szt. 1 
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4 Wyłącznik nadprądowy S 302 B 6 A szt. 2 
5 Transformator230/12 V, 63 VA, nr 0042 54 szt. 2 
6 Złączka kablowa do przew. 2,5 mm2 szt. , nr 0390 70 8 
7 Listwa montażowa TH 35 o dł. 280 mm szt. 2 

Szafka SC1 – Zbiorniki Przyłogi 
1 Obudowa typu OP 85 DF z fund. i daszkiem produkcji „H Sypniewski” szt. 1 
2 Płyta bakelitowa gr 3 mm o wym. 450 x 150 mm szt. 1 
3 Łącznik krzywkowy FS 10/4,622, D 22 szt. 1 
4 Gniazdo natynkowe 10 A, 12 V szt. 1 
5 Transformator bezpieczeństwa 230/12 V, 63 VA szt. 1 
6 Wyłącznik nadprądowy S 302 B 6 A szt. 1 
8 Rozłącznik izolacyjny FR 302 16 A szt. 1 
9 Wspornik montażowy TH 35 o dł. 40 cm szt. 3 
10 Złączka śrubowa 2,5 mm szt. 2 36 
11 Przewody DY 1,5 mm m 2 3 
12 Oprawa do żarówek warsztatowa przenośna 40 W, 12 V i dł. przew. 5 m szt. 1 

Szafka SC2 – Zbiorniki Przyłogi 
1 Obudowa typu OP 85 DF z fund. i daszkiem produkcji „H Sypniewski” szt. 1 
2 Płyta bakelitowa gr 3 mm o wym. 450 x 150 mm szt. 1 
3 Łącznik krzywkowy FS 10/4,622, D 22 szt. 1 
4 Gniazdo natynkowe 10 A, 12 V szt. 1 
5 Transformator bezpieczeństwa 230/12 V, 63 VA szt. 1 
6 Wyłącznik nadprądowy S 302 B 6 A szt. 1 
7 Wyłącznik nadprądowy S 302 B 4 A szt. 1 
8 Rozłącznik izolacyjny FR 302 16 A szt. 1 
9 Wspornik montażowy TH 35 o dł. 40 cm szt. 2 
10 Złączka śrubowa 2,5 mm szt. 2 26 
11 Przewody DY 1,5 mm m 2 3 
12 Oprawa do żarówek warsztatowa przenośna 40 W, 12 V i dł. przew. 5 m szt. 1 

Szafka SC1 – Zbiorniki Smyków 
1 Obudowa typu OP 85 DF z fund. i daszkiem produkcji „H Sypniewski” szt. 1 
2 Płyta bakelitowa gr 3 mm o wym. 400 x 150 mm szt. 1 
3 Łącznik krzywkowy FS 10/1,828 szt. 1 
4 Gniazdo natynkowe 10 A, 12 V szt. 1 
5 Transformator bezpieczeństwa 230/12 V, 63 VA szt. 1 
6 Wyłącznik nadprądowy S 302 B 6 A szt. 1 
7 Wyłącznik nadprądowy S 301 B 4 A szt. 1 
8 Wspornik montażowy TH 35 o dł. 40 cm szt. 2 
9 Złączka śrubowa 2,5 mm szt. 2 12 
10 Przewody DY 1,5 mm m 2 3 
11 Oprawa do żarówek warsztatowa przenośna 40 W, 12 V i dł. przew. 5 m szt. 1 

Szafka SC2 – Zbiorniki Smyków 
1 Obudowa typu OP 85 DF z fund. i daszkiem produkcji „H Sypniewski” szt. 1 
2 Płyta bakelitowa gr 3 mm o wym. 400 x 150 mm szt. 1 
3 Łącznik krzywkowy FS 10/1,828 szt. 1 
4 Gniazdo natynkowe 10 A, 12 V szt. 1 
5 Transformator bezpieczeństwa 230/12 V, 63 VA szt. 1 
6 Wyłącznik nadprądowy S 301 B 6 A szt. 1 
7 Wyłącznik nadprądowy S 302 B 4 A szt. 1 
9 Wspornik montażowy TH 35 o dł. 40 cm szt. 2 
10 Złączka śrubowa 2,5 mm szt. 2 16 
11 Przewody DY 1,5 mm m 2 3 
12 Oprawa do żarówek warsztatowa przenośna 40 W, 12 V i dł. przew. 5 m szt. 1 
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Rozbudowa rozdzielni głównej SUW Przyłogi 

1 Szyna montażowa TH 35 o dł. 0,6 m szt. 2 
2 Wyłącznik nadprądowy S 300, S 301 B 4 A szt. 2 
3 Wyłącznik nadprądowy S 300, S 302 B 10 A szt. 1 
4 Rozłącznik izolacyjny FR 301 16 A szt. 3 
5 Rozłącznik izolacyjny FR 302 16 A szt. 1 
6 Czujnik poziomów wody typu CP-63 szt. 1 
7 Montaż przekaźnika pomocniczego R 15, 3p z gniazdem PS 11 szt. 3 
8 Montaż listwy zaciskowej 2,5 mm szt. 2 20 
9 Przewód YDY  3 x 1,5 mm m 2  5 
10 Przewód YDY  2 x 1,5 mm m 2  8 
11 Oprawa alarmowa z czerwonym szkłem i buczkiem szt. 1 
12 Rura osłonowej z PCW RS 16 m 8 
13 Rura stalowa RS-P13,5 mm m 0,4 

Montaż sterowania radiem 
14 Urządzenia typu MTR – 3  kpl 1 
15 Przewód antenowy m 5 
16 Wysięgnik stalowy rurowy z anteną nadawczą szt. 1 
17 Rura stalowa RS-P13,5 m 0,4 

Rozbudowa rozdzielni głównej Hydroforni Smyków 
1 Szyna montażowa TH 35 o dł. 0,4 m szt. 2 
2 Wyłącznik nadprądowy S 300, S 301 B 4 A szt. 2 
3 Wyłącznik nadprądowy S 300, S 302 B 10 A szt. 2 
4 Rozłącznik izolacyjny FR 301 16 A szt. 2 
5 Rozłącznik izolacyjny FR 302 16 A szt. 1 
6 Czujnik poziomów wody typu CP-63 szt. 2 
7 Montaż przekaźnika pomocniczego R 15, 3p z gniazdem PS 11 szt. 4 
8 Montaż listwy zaciskowej 2,5 mm szt. 2 10 
9 Przewód YDY  2 x 1,5 mm m 2  4,5 
10 Rura osłonowej typu Peschel  ∅ 18 m 4,0 

Montaż urządzenia GSM 
11 Moduł powiadamiania typu MGSM 5.0P z zasilaczem buforowym kpl 1 
12 Obudowa naścienna z transformatorem kpl 1 
13 Antena nadawcza typu AS-GSM-MAG kpl 1 
14 Przewód YDY  3 x 1,5 mm m 2  6 
15 Przewód YDY  4 x 1,0 mm m 2 6 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do wykonania  

 Wykonawca przystępujący do wykonania zasilania elektrycznego powinien wykazać się 
możliwością korzystania ze sprzętu: 
− żurawi budowlanych samochodowych, 
− spawarki transformatorowej, 
− zespołu prądotwórczego trójfazowego, przewoźnego 20 kVA. 
oraz inny wynikający ze specyfiki prac i wymagań dokumentacji technicznej. 

4. TRANSPORT 
4.1. Transport  

Wykonawca jest zobligowany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie będą 
wpływały niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i urządzeń.  
Rodzaj transportu powinien być dostosowany do rodzaju i ilości przewożonego materiału lub 
urządzenia.  
Do transportu użyte powinny być następujące środki: 

• samochodu skrzyniowego, 
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• przyczepy dłużycowej, 
• samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem, 
• samochodu dostawczego, 
• przyczepy do przewożenia kabli. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Prace powinny być prowadzone zgodnie z dokumentacja techniczną, Specyfikacją Techniczną i 
Kontraktem, projekt organizacji robót powinien być uzgodniony z Inwestorem. 

5.2. Zakres i warunki prowadzenia prac  
Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie z dokumentacją techniczną, ogólnymi 

zasadami prowadzenia robót elektrycznych i wytycznymi producentów poszczególnych materiałów. 
5.3. Montaż złącza pomiarowego i rozdzielni głównej przepompowni ścieków. 

5.3.1. Montaż złącza pomiarowego   
Złącze pomiarowe instalować na słupach żelbetowych linii napowietrznej nn na wysokości 

1,3 m nad terenem, tak by okienko odczytowe znajdowało się na wysokości 1,7 m. obudowę złącza 
montować na konstrukcji wsporczej w odległości 10 cm od słupa. Przewód PEN w złączu 
pomiarowym należy przyłączyć do uziemienia słupa, którego wartość uziemienia jest < 10 Ω. 

5.3.2. Montaż obudowy rozdzielni RG.  
Otwory pod rozdzielnię należy wykonać ręcznie lub przy użyciu urządzenia wiertniczego. 

Należy wykopać otwór o głębokości 80 cm i wymiarach dna 60 x 50 cm.  
Fundamenty ustawiać ręcznie lub z użyciem się urządzeń dźwigowych i ustawić je w pionie i 
poziomie. Wierzchnia część fundamenty winna wystawać 30 cm ponad poziom gruntu. Po 
ustawieniu fundamentów zasypuje się doły warstwami ziemi o grubości ziemi 15-20 cm, które 
należy ubijać za pomocą ubijaków. 

Część konstrukcji wsporczej wykonane z materiałów podlegających wpływom 
atmosferycznych, korozji elektrolitycznej, chemicznej lub biologicznej należy chronić na całej 
powierzchni narażonej na takie wpływy. Stalowe części należy chronić przez stosowanie powłok 
ochronnych np. cynkowanie malowanie. Betonowe części konstrukcji znajdujące się w agresywnym 
środowisku gruntowym należy chronić przez stosowanie powłok ochronnych, antykorozyjnych 
dodatków do betonów. Obudowy ustawić na fundamencie i przykręcić do śrub mocujących.  
Przewód PE w rozdzielniach należy uziemić, wartość uziemienia jest < 5 Ω. 
Uziemienie wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-54. 

5.3.3. Przygotowanie końców i przyłączanie przewodów. 
Powłokę przewodu wielożyłowego należy obciąć na takiej długości, aby po wprowadzeniu 

przewodu do osprzętu czoło powłoki równało się w wewnętrzną powierzchnią puszki Powłokę 
zdejmować w taki sposób, aby nie nadciąć izolacji żyły. Połączenia żył przewodów należy wykonać 
za pomocą osprzętu odpowiednio przystosowanego do rodzaju i przekroju łączonych przewodów. 
Nie zezwala się na łączenie przewodów przez zwykłe skręcanie. W miejscach połączeń i 
rozgałęzień żyły przewodów nie powinny być naprężane mechanicznie. Żyły należy obciąć na 
długość potrzebną do wykonania połączeń z naddatkiem do 1 do 2 cm. Żyły PE i N powinny być 
nieco dłuższe niż fazowe. Końce żył odizolować na długości niezbędnej do prawidłowego 
połączenia z zaciskiem. Żyły miedziane można odizolować nożem monterskim, prowadząc do 
skośnie tak, aby nie nadciąć żyły. 

5.3.4. Montaż tablic rozdzielczych. 
Przed zainstalowaniem tablicy należy: 

1. sprawdzić zgodność połączeń przewodów łączących na tablicy, ich rodzaj i przekroje oraz 
porównać z dokumentacją.  
2. sprawdzić jakość podłączeń oraz dokręcić wszystkie śruby i nakrętki. 
3. sprawdzić, czy napisy na rozdzielnicy są właściwe. 
4. oczyścić tablicę z zanieczyszczeń, szczególnie należy oczyścić części izolacyjne oraz 

wykonać poprawki malarskie. 
5. przewody linii zasilającej należy doprowadzić w zasadzie od dołu tablicy, a przewody 

obwodów odbiorczych w zasadzie od góry. 
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Przy podłączaniu obwodów zasilających należy:  

6. śruby łączące przewody zaopatrzyć w podkładki sprężyste. 
7. przewody wielodrutowe zakończyć końcówkami lutowanymi lub zaciskanymi, przewody 

miedziane o przekroju żył do 2,5 mm2

8. na końcówki nałożyć koszulki izolacyjne z materiału niepalnego. 
 można zakończyć oblutowanymi oczkami. 

9. przewody oznaczyć numerami.  
5.3.5. Instalacje i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej. 

Przewody wielożyłowe, w których jedna z żył ma być wykorzystana jako przewód 
ochronny, powinny mieć żyły ochronne w izolacji specjalnie oznakowanej. Śruby, nakrętki i 
podkładki sprężyste przeznaczone do wykonania zacisków i połączeń śrubowych w instalacji 
dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej powinny być wykonane ze stali odpornej na korozję lub 
ze stali zwykłej ocynkowanej albo w inny sposób zabezpieczone przed korozją; powłoki ochronne 
nie powinny powiększać rezystancji zestyków połączeń. Wyłączniki przeciwporażeniowe powinny 
być dostarczane bez uszkodzeń, w fabrycznych opakowaniach, wraz z zaświadczeniami 
potwierdzającymi zgodność parametrów z wymaganiami projektu technicznego. Przewód ochronny 
PE przyłączane do stałych urządzeń elektrycznych lub do nieruchomych przedmiotów metalowych, 
należy układać na stałe. Przerwanie lub rozluźnienie tych połączeń nie powinno być możliwe bez 
użycia narzędzi Połączenia stałe można wykonać przez spawanie, spojenie na zimno, nitowanie lub 
docisk śrubowy. Połączenia śrubowe należy wykonywać śrubami o średnicy co najmniej 10 mm ze 
stali odpornej na korozję lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozją. Połączenia śrubowe 
należy wykonywać w taki sposób, aby nakrętka obejmowała co najmniej pięć nitek gwintu śruby, 
nakrętkę należy odpowiednio mocno dokręcić i zabezpieczyć przed samoczynnym rozluźnieniem. 
Połączenia śrubowe należy wykonywać stosując podkładki sprężyste, a w przypadku nierównych 
powierzchni stykowych, podkładki sprężyste ząbkowane ze stali odpornej na korozję lub 
odpowiednio zabezpieczonej przed korozją. Powierzchnie stykowe połączeń śrubowych należy 
przed dokręceniem oczyścić i ewentualnie lekko natrzeć wazeliną bezkwasową. Przyłączenia 
przewodów PE do korpusu lub innych części stałych urządzeń, aparatów i maszyn elektrycznych 
bądź innych przedmiotów metalowych objętych dodatkową ochrona przeciwporażniową należy 
wykonać wyłącznie za pomocą zacisków ochronnych przymocowanych na stałe do chronionych 
przedmiotów. Przyłączenia przewodów ochronnych i roboczych do właściwych obwodów aparatów 
dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać wyłącznie poprzez zaciski łączeniowe 
tych aparatów. Przewody ochronne łączące wyłączniki przeciwporażniowe różnicowo-prądowe z 
chronionym urządzeniem oraz uziomem pomocniczym należy izolować tak jak przewody skrajne. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Cel kontroli jakości 

Kontrola jakości ma na celu sprawdzenie zgodności przeprowadzonych prac z dokumentacją 
techniczną, Specyfikacją Techniczną i Kontraktem. Wszystkie testy i pomiary powinny być 
wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. 
Wykonawca jest ponosi pełną odpowiedzialność za jakość prac i materiałów. 
Wykonawca powinien dostarczyć Inwestorowi certyfikaty potwierdzające, że wszystkie stosowane 
urządzenia i aparatura kontrolna posiada ważne świadectwa dopuszczające, potwierdzające 
kalibrację i spełniające wymagane normy. 

6.2. Testy i pomiary  
Wszystkie testy i pomiary powinny być zgodne z obowiązującymi normami. W przypadku 

jeśli normy nie stanowią o żadnych testach wymaganych w Specyfikacji, Wykonawca powinien 
zastosować wskazówki krajowe lub inne procedury przyjęte przez Inwestora. 
Wykonawca powiadomi Inwestora na piśmie o kompletności każdych zanikających robotach, które 
może kontynuować tylko po zatwierdzeniu przyjętej jakości i przedstawieniu Użytkownikowi. 
Podczas wykonywania prac Wykonawca powinien podjąć następujące działania: 
− wytyczenie lokalizacji złącza i szafek sterowniczych. 
W przypadku satysfakcjonujących wyników pomiarów wykonywanych przed i w czasie prac, na 
wniosek Wykonawcy, Inwestor może zrezygnować z przeprowadzania testów po zakończeniu prac.  
Podczas przeglądu prac po zakończeniu prac należy przeprowadzić następujące czynności: 
− sprawdzenie jakości i prawidłowość połączeń przewodów uziemiających lub zerujących 
Wykonanie pomiarów: 
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− oporu uziemień złącza 
Wyniki pomiarów powinny być przekazane Inwestorowi w formie zgodnej z wymaganymi 
normami. 

7. ODBIÓR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu powinien dokonać Inwestor w czasie 
umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbiorowi podlegają: 

- Jakość wykonanych oraz usytuowanie stanowisk złącza i szafek sterowniczych  
- Montaż i ustawienie fundamentu 

7.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy polega na końcowym oszacowaniu rzeczywiście wykonanych prac ze 

sprawdzeniem jakości, wielkości i wartości. 
Przy odbiorze końcowym powinno być sprawdzone: 
− zgodność wykonanych prac z Kontraktem, dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną, 

normami i przepisami 
− świadectwa właściwej jakości wykonanych prac potwierdzonych protokółami testów 

montażowych.  
− sprawdzenie protokółów odbiorów częściowych robót  
− sprawdzenie czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady poprawnej eksploatacji  
Przy odbiorze końcowym Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania następujących 
dokumentów: 
− dokumentacji technicznej z wprowadzonymi zmianami 
− Techniczna Specyfikacja 
− Książka Pomiarów 
− Wyniki pomiarów i testów kontrolnych 
− Certyfikaty jakości użytych materiałów 
Po zakończeniu odbioru końcowego powinien zostać sporządzony protokołu odbioru technicznego 
prac z uwzględnieniem wniosków i ustaleń.  

8. OBMIAR ROBÓT. 
8.1 Montaż złącza pomiarowego i szafek sterowniczych 

Obmiar robót dokonuje się z natury ( wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające 
zawartym w dokumentacji i tak: 
-     dla rozdzielnicy: szt., kpl,  
- dla konstrukcji wsporczych w szt., kpl, kg,  
- dla osprzętu montażowego w rozdzielnicy: szt., kpl, m 
- dla aparatów montażowych w rozdzielnicy: szt., kpl. 
- dla robót ziemnych: m
Wykopy pod fundamenty rozdzielni głównej o głębokości 1 m i wymiarach 0,7 x 0,5 m  należy 
liczyć w m

3 

3

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

. 
8.2 Montaż rozdzielni RG 
Rozdzielnię należy ustawić na fundamencie. .Obudowę rozdzielni  przykręcić do śrub 

mocujących fundamentu. Przewód PE w rozdzielni należy uziemić, wartość uziemienia jest < 5 Ω. 
Z rozdzielni wyprowadzić kable zasilające inne rozdzielnie, urządzenia i słup oświetlenia terenu. 

8.3 Montaż rozdzielni pompowni RP  
Rozdzielnie pompowni montować na obudowie przepompowni. Z rozdzielni wyprowadzić 

przewody zasilające pompy ścieków i wyłączniki pływakowe do sterowania pompami. 

9.1. Normy 
PN-IEC 60364-4-41 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
                 bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa”, 
PN-IEC 60364-4-43 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
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     bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym”, 
PN-IEC 60364-4-46 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
     bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie”, 
PN-IEC 60364-4-47 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
     bezpieczeństwa. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
PN-IEC 60364-4-473 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
     bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym”, 
PN-IEC 60364-5-523 - „Instalacje w obiektach budowlanych.. Dobór i montaż wyposażenia 
                                       elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów”, 
PN-IEC 60364-5-53 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia          
                                      elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza”, 
PN-IEC 60364-5-537 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia            
                                       elektrycznego. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia”, 
PN-IEC 60364-5-54 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
                                      elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”, 
PN-IEC 60364-5-56 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia          
                                       elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa”, 
PN-92/E-01200 – Symbole graficzne ogólnego stosowania w elektryce.     

9.2. Inne dokumenty 
1.Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych. [Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972 r. 
2. Rozporządzenie Ministra  Gospodarki z dnia 17.09.1999 r w sprawie bezpieczeństwa i higien      
    pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. U nr 80 poz. 912 ) 
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. (tom I, II, III, IV, V) 
    Arkady, Warszawa 1989-1990. 
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
    Warszawa 2003. 
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-   
     Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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WYKONANIE  INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH W 
OBIEKTACH KUBATUROWYCH, W OBUDOWACH STUDNI 

GŁĘBINOWYCH I ZBIORNIKACH WODY. 
                                         nr kodu CPV: 45311200-2 

                                             Nr specyfikacji -  E-04.00. 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wewnętrznych, w obudowach studni 
głębinowych i zbiornikach wody. 

1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem instalacji elektrycznych w zbiornikach wody. 

1.4. Określenia podstawowe  
Instalacja elektroenergetyczna – linie w których zastosowano przewody izolowane ułożone na 
stałe w pomieszczeniach wraz z tablicami rozdzielczymi, osprzętem, ochroną przeciwporażeniową 
oraz konstrukcjami wsporczymi i mocującymi. 
Instalacja odbiorcza – instalacja elektroenergetyczna znajdująca się za rozliczeniowym układem 
pomiarowym. 
Obwód zasilający – końcowy odcinek instalacji elektroenergetycznej począwszy od ostatniego 
zabezpieczenia. 
Wewnętrzna linia zasilająca – linia zalicznikowa łącząca rozdzielnię główną z instalacją 
odbiorczą. 
Przewody robocze – przewody fazowe. 
Przewody ochronne – przewody stanowiące elementy zastosowanego środka dodatkowej ochrony 
przeciwporażeniowej, które nie podlegają obciążeniu prądami roboczymi. 
Ułożenie przewodów po wierzchu – ułożenie przewodów na ścianach, sufitach i konstrukcjach.  
Przepust kablowy – rura stalowa lub z tworzywa sztucznego przeznaczona do ochrony przewodów 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
Bruzda – wyżłobienie w ścianie, w posadzce albo w stropie przeznaczone do ułożenia w nim 
przewodu lub przewodu w osłonie, a następnie przykrycie zaprawą cementową.  
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim - ochrona ludzi przed zagrożeniami wynikającymi z 
dotyku części czynnych instalacji elektrycznej.  
Ochrona przed dotykiem pośrednim - ochrona ludzi przed zagrożeniami wynikającymi  z dotyku 
dostępnych części przewodzących, które mogą znaleźć się pod napięciem w wyniku uszkodzenia  
izolacji instalacji elektrycznej.  
Ochrona przed prądami przetężeniowymi - ochrona ludzi przed obrażeniami, a pomieszczenia 
przed zniszczeniem w przypadku wystąpienia nadmiernych temperatur lub oddziaływań 
elektromechanicznych wywołanych prądami przetężeniowymi płynącymi w przewodach. 
Ochrona przed przepięciem - ochrona ludzi przed obrażeniami, a pomieszczenia przed  
zniszczeniem w przypadku wystąpienia nadmiernego wzrostu napięcia spowodowanego 
wyładowaniami atmosferycznymi lub przepięciami łączeniowymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać prace zgodnie z dokumentacją techniczną, 

Specyfikacją Techniczną oraz zgodne obowiązującymi przepisami i normami. 
2. MATERIAŁY 

2.1. Rodzaj użytych materiałów  
Zakres dostawy i rodzaj wszystkich materiałów do wykonania instalacji niskiego napięcia  

 powinien być uzgodniony Managerem przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację.  
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Wszystkie używane materiały powinny spełniać aktualne normy  
Materiały użyte do wykonania prac objętych specyfikacją: 
− Przewody elektroenergetyczne – zgodne z PN-87/E -90056 
− Rury ochronne z twardego polietylenu zgodne normą PN-74/C-89200 
− Bednarka z taśmy stalowej ocynkowanej FeZn 25x4 mm zgodna z normą PN-67/H-92328 

Wszystkie materiały używane do prac powinny być zgodne z tą Specyfikacją i pochodzić z 
zakładów posiadających certyfikat jakości zgodny z normą ISO 9001. 

2.3. Stosowane urządzenia elektryczne. 
Wszystkie urządzenie powinny być zgodne z wymagania mi dokumentacji technicznej, 

Specyfikacji Technicznej i posiadać aktualne certyfikaty i spełniać odnośne normy.  
Wszystkie napędy powinny być dostarczone przez producentów razem z silnikiem w obudowach o 
stopniu zabezpieczenia minimum IP65, z materiału izolacyjnego, który zapewnia wymagany 
stopień zabezpieczenia. 

2.4. Składowanie materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany przechowywać materiały zgodnie z wymaganiami 

producenta. Urządzenia i materiały powinny być składowane w zamkniętych, suchych, 
przewietrzanych i dobrze oświetlonych pomieszczeniach. 

Przy składowaniu poszczególnych materiałów należy przestrzegać następujących wymagań: 
5. rury instalacyjne winidurowe należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych o 

temperaturze nie niższej niż – 15 0 C i n ie wyższej n iż + 2 5  0

6. osprzęt instalacyjnych i aparaturę elektryczną należy składować na półkach w 
pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, w opakowaniach fabrycznych. 

 C w pozycji pionowej, w 
wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych, z dala od urządzeń grzewczych. 

7. oprawy oświetleniowe, klosze, świetlówki i lampy halogenowe, należy przechowywać w 
pomieszczeniach suchych w opakowaniach fabrycznych, zwykle na górnych półkach 
regałów magazynowych. 

8. rozdzielnice prefabrykowane, należy składować pod dachem, zabezpieczając je przed 
wpływami atmosferycznymi i kurzem, zaś stalowe konstrukcje i śruby łączące prze korozją. 

9. wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wytwory hutnicze jak druty, drobne kształtowniki, 
należy składować w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed 
działaniem korozji.  

2.5. Wariantowe wykorzystanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe wykorzystanie materiałów do prowadzenia 
prac, Wykonawca powinien powiadomić o swoim zamiarze przedstawiciela Inwestora na trzy 
tygodnie przed zastosowaniem tych materiałów. Wybranych i zaakceptowanych materiałów nie 
można zmienić.  

2.5. Specyfikacja materiałowa. 
 Montaż instalacji w obudowach studni głębinowej „SI” 

1 Skrzynka przyłączowa SS wg rys nr 9 szt. 1 
2 Przewód YDY 2 x 2,5 mm m 2 2,5 
3 Gniazdo natynkowe 10 A , 12 V szt. 1 
4 Oprawa do żarówek typu OPKZ - 60 z żarówką 40 W, 12 V szt. 1 
5 Przewód pompy głębinowej OGŁ 3 x 2,5 mm2 szt.  o dł. 40 m 1 
6 Sonda SW 1 z przewodem LY 0,75 mm2 szt.  o dł. 38 m 2 
7 Bednarka stalowa ocynkowana # 25 x 4 mm m 6 
8 Ręczna oprawa przenośna z żarówką 12 V , 40 W szt. 1 

 Montaż instalacji w obudowach studni głębinowej „SII” 
21 Skrzynka przyłączowa SS wg rys nr 9 szt. 1 
22 Przewód YDY 2 x 2,5 mm m 2 2,5 
23 Gniazdo natynkowe 10 A , 12 V szt. 1 
24 Oprawa do żarówek typu OPKZ - 60 z żarówką 40 W, 12 V szt. 1 
25 Przewód pompy głębinowej OGŁ 3 x 2,5 mm2 szt.  o dł. 40 m 1 
26 Sonda SW 1 z przewodem LY 0,75 mm2 szt.  o dł. 38 m 2 
27 Bednarka stalowa ocynkowana # 25 x 4 mm m 6 
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28 Ręczna oprawa przenośna z żarówką 12 V , 40 W szt. 1 

Montaż instalacji w obudowach studni głębinowej „SIII” 
11 Skrzynka przyłączowa SS wg rys nr 8 szt. 1 
12 Przewód YDY 2 x 2,5 mm m 2 2,5 
13 Gniazdo natynkowe 10 A , 12 V szt. 1 
14 Oprawa do żarówek typu OPKZ - 60 z żarówką 40 W, 12 V szt. 1 
15 Przewód pompy głębinowej OGŁ 3 x 2,5 mm2 szt.  o dł. 49 m 1 
16 Sonda SW 1 z przewodem LY 0,75 mm2 szt.  o dł. 37,5 m 2 
17 Bednarka stalowa ocynkowana # 25 x 4 mm m 6 
18 Ręczna oprawa przenośna z żarówką 12 V , 40 W szt. 1 

Montaż instalacji w zbiornikach wody w SUW Przyłogi 
1 Szafka sterownicza SC1 w.g. rys nr 7 kpl 1 
2 Szafka sterownicza SC2 w.g. rys nr 8 kpl 1 
3 Rura stalowa  ∅  100 mm m 7 
4 Rura stalowa RS-P21 mm m 7 
5 Sonda SW-1 z przewodem o dł. 3 m szt. 2 
6 Sonda SW-1 z przewodem o dł. 7 m szt. 4 
7 Wąż metalowy z taśmy stalowej ocynkowanej 12/15,5 m 3,0 
8 Rura winidurowa RS 38 m 1 
9 Rura winidurowa RS 47 m 1 
10 Przewód montażowy DY 1,5 mm m 2 28 
11 Bednarka stalowa ocynkowana # 25 x 4 mm m 40 
12 Złącze kontrolne szt. 4 
13 Ręczna oprawa przenośna z żarówką 12 V , 40 W szt. 1 

Montaż instalacji w zbiornikach wody w Hydroforni Smyków 
1 Szafka sterownicza SC1 w.g. rys nr 7 kpl 1 
2 Szafka sterownicza SC2 w.g. rys nr 8 kpl 1 
3 Rura stalowa  ∅  100 mm m 4 
4 Sonda SW-1 z przewodem o dł. 4 m szt. 2 
5 Sonda SW-1 z przewodem o dł. 6 m szt. 6 
6 Rura winidurowa typu Peschel  ∅ 18 m 4,0 
7 Przepust szczelny do rury  ∅ 18 szt. 1 
8 Ręczna oprawa przenośna z żarówką 12 V , 40 W szt. 1 

3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do wykonania  

 Wykonawca przystępujący do wykonania zasilania elektrycznego powinien wykazać się 
możliwością korzystania ze sprzętu: 
− samochodów dostawczych 
− spawarki transformatorowej, 

oraz inny wynikający ze specyfiki prac i wymagań dokumentacji technicznej. 
4. TRANSPORT 

4.1. Transport  
Wykonawca jest zobligowany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie będą 
wpływały niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i urządzeń. Rodzaj transportu 
powinien być dostosowany do rodzaju i ilości przewożonego materiału lub urządzenia.  
Do transportu użyte powinny być następujące środki: 
− Samochody dostawcze 
− Samochody skrzyniowe 

Radzi się przewożenie kabli w bębnach na specjalnej przyczepie do przewozu kabli, dopuszczalne 
jest transport bębnów z kablami w skrzyniach samochodów skrzyniowych. Bębny z kablami 
podczas transportu w skrzyniach powinny być ułożone na krawędziach dysków, a dyski 
zabezpieczone przed przesuwaniem się. Pionowe przewożenie bębnów jest zabronione, bębny 
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powinny być przewożone poziomo. Obecność ludzi w skrzyni samochodu podczas przewożenia 
kabli jest zabroniona  
Załadunek i rozładunek bębnów z kablami na skrzynie samochodu powinno odbywać się za 
pomocą dźwigu. Swobodne toczenie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu jest zabronione. 
Transport materiałów i elementów o małej średnicy np. akcesoriów i małych elektrycznych 
urządzeń powinien odbywać się fabrycznych opakowaniach chroniących przed uszkodzeniem lub 
zmieszaniem. 
W czasie transportu, załadunku, rozładunku i składowania materiałów i akcesorii Wykonawca 
powinien stosować się do zaleceń producentów. Zaleca się dostarczać materiały i akcesoria na plac 
montażu bezpośrednio przed ich wykorzystaniem  

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Prace powinny być prowadzone zgodnie z dokumentacja techniczną, Specyfikacją Techniczną i 
Kontraktem, projekt organizacji robót powinien być uzgodniony z Inwestorem. 

5.2. Zakres i warunki prowadzenia prac  
Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie z dokumentacją techniczną, ogólnymi 

zasadami prowadzenia robót elektrycznych i wytycznymi producentów poszczególnych materiałów. 
5.2.1. Trasowanie. 

Trasowanie należy wykonać zgodnie z projektem technicznym instalacji, uwzględniając 
konstrukcje budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. 
Instalacje mogą być układane tylko w linii pionowej lub poziomej. 

5.2.2.Układanie rur  
Rury układać i mocować w uprzednio wykonanych uchwytach. Wykonanie łuków z rur 

sztywnych należy realizować przez stosowanie odcinków rur wygiętych fabrycznie w postaci 
kolanka lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania. Wyginanie łuków z rur sztywnych należy 
wykonać na wsporniku dostosowanym do wymaganego promienia gięcia, po uprzednim podgrzaniu 
rury. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15 % wewnętrznej 
średnicy rury. Łączenie rur instalacyjnych zwykłych należy wykonać za pomocą połączeń 
jednokielichowych lub złączek dwukielichowych wykonanych fabrycznie, względnie kielichów 
uformowanych w trakcie układania rur. 

5.2.3.Wciąganie przewodów do rur. 
Przewody do rur należy wciągnąć przy użyciu taśmy stalowej ( sprężyny ) grubości około 

0,5 mm i szerokości 4 mm, zakończonej z jednej strony kulką a z drugiej strony uszkiem.  
Nie zezwala się na układanie rur z wciągniętymi przewodami. 

5.2.4. Mocowanie osprzętu. 
Osprzęt, jak: łączniki, gniazda wtyczkowe, puszki rozgałęźne, oprawy oświetleniowe itp. 

Należy mocować za pomocą wkrętów, śrub, nakrętek lub w inny trwały sposób. Osprzętu tego nie 
wolno mocować za pomocą szpilek lub gwoździ. Gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym 
należy mocować tak, aby styk znajdował się u dołu gniazda.  

5.2.5. Przejścia przez ściany i stropy. 
Przejścia przez ściany i stropy należy wykonywać w postaci otworów wierconych tak, aby 

nie powodować odpadania tynku wokół wykonywanego otworu. W otworach należy osadzać 
przepusty wykonane z rur winidurowych. Końce rur powinny być oczyszczone z ostrych krawędzi. 

5.2.6. Przygotowanie końców i przyłączanie przewodów. 
Powłokę przewodu wielożyłowego należy obciąć na takiej długości, aby po wprowadzeniu 

przewodu do osprzętu czoło powłoki równało się w wewnętrzną powierzchnią puszki Powłokę 
zdejmować w taki sposób, aby nie nadciąć izolacji żyły. Połączenia żył przewodów należy wykonać 
za pomocą osprzętu odpowiednio przystosowanego do rodzaju i przekroju łączonych przewodów. 
Nie zezwala się na łączenie przewodów przez zwykłe skręcanie. W miejscach połączeń i 
rozgałęzień żyły przewodów nie powinny być naprężane mechanicznie. Żyły należy obciąć na 
długość potrzebną do wykonania połączeń z naddatkiem do 1 do 2 cm. Żyły PE i N powinny być 
nieco dłuższe niż fazowe. Końce żył odizolować na długości niezbędnej do prawidłowego 
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połączenia z zaciskiem. Żyły miedziane można odizolować nożem monterskim, prowadząc do 
skośnie tak, aby nie nadciąć żyły. 

5.2.7. Montaż tablic rozdzielczych. 
Przed zainstalowaniem tablicy należy: 

10. sprawdzić zgodność połączeń przewodów łączących na tablicy, ich rodzaj i przekroje oraz 
porównać z dokumentacją.  

11. sprawdzić jakość podłączeń oraz dokręcić wszystkie śruby i nakrętki. 
12. sprawdzić, czy rozstaw otworów tablicy zgadza się z rozstawem kotew oraz czy zachowane 

są odległości części będących pod napięciem od ściany i od części uziemionych. 
13. sprawdzić, czy napisy na rozdzielnicy są właściwe. 
14. oczyścić tablicę z zanieczyszczeń, szczególnie należy oczyścić części izolacyjne oraz 

wykonać poprawki malarskie. 
15. przewody linii zasilającej należy doprowadzić w zasadzie od dołu tablicy, a przewody 

obwodów odbiorczych w zasadzie od góry. 
Przy podłączaniu obwodów zasilających należy:  

16. śruby łączące przewody zaopatrzyć w podkładki sprężyste. 
17. przewody wielodrutowe zakończyć końcówkami lutowanymi lub zaciskanymi, przewody 

miedziane o przekroju żył do 2,5 mm2

18. na końcówki nałożyć koszulki izolacyjne z materiału niepalnego. 
 można zakończyć oblutowanymi oczkami. 

19. przewody oznaczyć numerami.  
5.2.8.Instalacje i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej. 

Przewody wielożyłowe, w których jedna z żył ma być wykorzystana jako przewód 
ochronny, powinny mieć żyły ochronne w izolacji specjalnie oznakowanej. Śruby, nakrętki i 
podkładki sprężyste przeznaczone do wykonania zacisków i połączeń śrubowych w instalacji 
dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej powinny być wykonane ze stali odpornej na korozję lub 
ze stali zwykłej ocynkowanej albo w inny sposób zabezpieczone przed korozją; powłoki ochronne 
nie powinny powiększać rezystancji zestyków połączeń. Wyłączniki przeciwporażeniowe powinny 
być dostarczane bez uszkodzeń, w fabrycznych opakowaniach, wraz z zaświadczeniami 
potwierdzającymi zgodność parametrów z wymaganiami projektu technicznego. Przewód ochronny 
PE przyłączane do stałych urządzeń elektrycznych lub do nieruchomych przedmiotów metalowych, 
należy układać na stałe. Przerwanie lub rozluźnienie tych połączeń nie powinno być możliwe bez 
użycia narzędzi Połączenia stałe można wykonać przez spawanie, spojenie na zimno, nitowanie lub 
docisk śrubowy. Połączenia śrubowe należy wykonywać śrubami o średnicy co najmniej 10 mm ze 
stali odpornej na korozję lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozją. Połączenia śrubowe 
należy wykonywać w taki sposób, aby nakrętka obejmowała co najmniej pięć nitek gwintu śruby, 
nakrętkę należy odpowiednio mocno dokręcić i zabezpieczyć przed samoczynnym rozluźnieniem. 
Połączenia śrubowe należy wykonywać stosując podkładki sprężyste, a w przypadku nierównych 
powierzchni stykowych, podkładki sprężyste ząbkowane ze stali odpornej na korozję lub 
odpowiednio zabezpieczonej przed korozją. Powierzchnie stykowe połączeń śrubowych należy 
przed dokręceniem oczyścić i ewentualnie lekko natrzeć wazeliną bezkwasową. Przyłączenia 
przewodów PE do korpusu lub innych części stałych urządzeń, aparatów i maszyn elektrycznych 
bądź innych przedmiotów metalowych objętych dodatkową ochrona przeciwporażniową należy 
wykonać wyłącznie za pomocą zacisków ochronnych przymocowanych na stałe do chronionych 
przedmiotów. Przyłączenia przewodów ochronnych i roboczych do właściwych obwodów aparatów 
dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać wyłącznie poprzez zaciski łączeniowe 
tych aparatów. Przewody ochronne łączące wyłączniki przeciwporażniowe różnicowo-prądowe z 
chronionym urządzeniem oraz uziomem pomocniczym należy izolować tak jak przewody skrajne. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Cel kontroli jakości 

Kontrola jakości ma na celu sprawdzenie zgodności przeprowadzonych prac z dokumentacją 
techniczną, Specyfikacją Techniczną i Kontraktem. Wszystkie testy i pomiary powinny być 
wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. 
Wykonawca jest ponosi pełną odpowiedzialność za jakość prac i materiałów. 
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Wykonawca powinien dostarczyć Inwestorowi certyfikaty potwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i aparatura kontrolna posiada ważne świadectwa dopuszczające, 
potwierdzające kalibrację i spełniające wymagane normy. 

6.2. Testy i pomiary  
Wszystkie testy i pomiary powinny być zgodne z obowiązującymi normami. W przypadku jeśli 
normy nie stanowią o żadnych testach wymaganych w Specyfikacji, Wykonawca powinien 
zastosować wskazówki krajowe lub inne procedury przyjęte przez Inwestora. 
Wykonawca powiadomi Inwestora na piśmie o kompletności każdych zanikających robotach, które 
może kontynuować tylko po zatwierdzeniu przyjętej jakości i przedstawieniu Użytkownikowi. 
W przypadku satysfakcjonujących wyników pomiarów wykonywanych przed i w czasie prac, na 
wniosek Wykonawcy, Inwestor może zrezygnować z przeprowadzania testów po zakończeniu prac.  
Podczas przeglądu prac po zakończeniu prac należy przeprowadzić następujące czynności: 
− sprawdzenie stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej konstrukcji i akcesoriów 
− sprawdzenie dokładności wykonania elementów 
− sprawdzenie stanu i zupełności połączeń  
− sprawdzenie stanu przewodów i akcesoriów 
− poprawność zabezpieczenia przeciwporażeniowego 

Wykonanie pomiarów: 
− skuteczność zabezpieczenia przeciwporażeniowego części przewodzących 
− rezystancji elementów instalacji uziemiającej 
− rezystancji izolacji przewodów  

Wyniki pomiarów powinny być przekazane Inwestorowi w formie zgodnej z wymaganymi 
normami. 

7. ODBIÓR ROBÓT  
7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu powinien dokonać przedstawiciel 
Inwestora w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
Odbiorowi podlegają: 
Instalacje natynkowe w rurach należy sprawdzić: 

20. czy nie ma widocznych wgnieceń, pęknięć lub załamań na rurach . 
21. prawidłowości przebiegu trasy rur, średnic i rodzaju. 
22. prawidłowości zamocowania i łączenia rur i puszek, poprawności malowania ochronnego 

oraz wygięcia łuków, 
23. poprawność zabezpieczenia rur przed możliwością zbierania się w nich wody. 
24. poprawność zabezpieczenia rur przy przejściach prze stropy i ściany. 
25. ponadto sprawdza się czy nie wciągnięto przewodów do rur. 

7.2. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy polega na końcowym oszacowaniu rzeczywiście wykonanych prac ze 

sprawdzeniem jakości, wielkości i wartości. 
Przy odbiorze końcowym powinno być sprawdzone: 
− zgodność wykonanych prac z Kontraktem, dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną, 

normami i przepisami 
− świadectwa właściwej jakości wykonanych prac potwierdzonych protokółami testów 

montażowych.  
− sprawdzenie protokółów odbiorów częściowych robót  
− sprawdzenie czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady poprawnej eksploatacji  

Przy odbiorze końcowym Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania następujących 
dokumentów: 
− aktualną dokumentację powykonawczą. 
− protokóły prób montażowych i pomiarów. 
− Dziennik Budowy, Książka Pomiarów 
− Wyniki pomiarów i testów kontrolnych 
− Certyfikaty jakości użytych materiałów 
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Po zakończeniu odbioru końcowego powinien zostać sporządzony protokołu odbioru 
technicznego prac z uwzględnieniem wniosków i ustaleń.  

8. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar układania instalacji i rur ochronnych wykonać w [ m ], podłączenie przewodów w [ szt. ].  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Normy 

PN-IEC 60364-4-41 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
                 bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa”, 
PN-IEC 60364-4-43 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
     bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym”, 
PN-IEC 60364-4-46 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
     bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie”, 
PN-IEC 60364-4-47 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
     bezpieczeństwa. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
PN-IEC 60364-4-473 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
     bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym”, 
PN-IEC 60364-5-523 - „Instalacje w obiektach budowlanych.. Dobór i montaż wyposażenia 
                                       elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów”, 
PN-IEC 60364-5-53 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia          
                                      elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza”, 
PN-IEC 60364-5-537 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia            
                                       elektrycznego. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia”, 
PN-IEC 60364-5-54 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
                                      elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”, 
PN-IEC 60364-5-56 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia          
                                       elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa”, 
PN-92/E-01200 – Symbole graficzne ogólnego stosowania w elektryce.     

9.2. Inne dokumenty 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych. [Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972 r. 
Rozporządzenie Ministra  Gospodarki z dnia 17.09.1999 r w sprawie bezpieczeństwa i higien pracy 
przy urządzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. U nr 80 poz. 912 ) 
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. (tom I, II, III, IV, V) 
    Arkady, Warszawa 1989-1990. 
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
    Warszawa 2003. 
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-   
     Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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  WYKONANIE OŚWIETLENIA TERENU STUDNI      
                                           GŁĘBINOWYCH 
                                         nr kodu 45232210-7 

                                       Nr specyfikacji -  E-05.00. 
 

WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonaniem oświetlenia terenu studni głębinowych.  

1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych pkt.1.1. 

1.3. Określenia podstawowe 
Przewód linii – służący do przekazywania energii lub informacji, względnie do ochrony innych 
elementów linii i jej otoczenia 
Izolacja – element z materiału nieprzewodzącego między przewodami a konstrukcjami 
wsporczymi, izolacja linii występuje w formie: izolatorów stojących liniowych, izolatorów 
odciągowych i  poprzeczników izolacyjnych 
Poprzecznik izolacyjny – sztywny układ izolatorów lub elementów kompozytowych albo 
izolatorów długopniowych ceramicznych, mocowanych na słupie jako jego poprzecznik 
Słup – konstrukcja wsporcza linii, osadzona w gruncie bezpośrednio lub pośrednio za pomocą 
fundamentu 
Uzbrojenie słupa – izolatory stojące, poprzeczniki, aparatura, kable z głowicami, haki znajdujące 
się na słupie 
Słup przelotowy – przeznaczony do podtrzymania przewodów bez przejmowania naciągu lub 
przejmujące obciążenie równoległe do linii 
Słup narożny - przeznaczony do podtrzymania przewodów i przejmowania wypadkowej naciągu 
wynikającej z kąta załomu, na którym jest ustawiony 
Słup odporowy – słup mocny przeznaczony do przejmowania naciągu ustawiony na szlaku 
prostym lub na załomie przy odchyleniu osi linii trasy od prostej 
Słup krańcowy - słup mocny przeznaczony do przejmowania jednostronnego naciągu i ustawiony 
na zakończeniu linii 
Słup rozgałęźny - słup ustawiony w punkcie rozgałęzienia linii 
Ogranicznik przepięć – urządzenie przeznaczone do ochrony aparatury elektrycznej przed 
przepięciami 
Zwis – odległość pionowa między przewodem a prosta łączącą punkty zawieszenia przewodu w 
środku rozpiętości przęsła 
Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do 
zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m. 
Oprawa oświetleniowa – kompletne urządzenie służące do umocnienia i połączenia z siecią 
oświetleniową jednego lub wielu źródeł światła oraz do ochrony źródeł światła przed wpływami 
zewnętrznymi i dostosowania rozsyłu strumienia świetlnego do wymaganych warunków 
oświetlenia w miejscu zainstalowania. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać prace zgodnie z dokumentacją techniczną, 
Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Managera Projektu oraz zgodne obowiązującymi 
przepisami i normami. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń  

Zakres dostawy i rodzaj wszystkich materiałów do wykonania sieci niskiego napięcia i kabli 
zasilających powinien być uzgodniony Managerem przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego 
akceptację. Wszystkie używane materiały powinny spełniać aktualne normy  
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Materiały użyte do wykonania prac objętych Specyfikacją: 
− Przewody izolowane – zgodne z WT-92/K-396, PN-HD 626 S1:20002/A2:2003 
− Osprzęt przeznaczony do budowy energetycznych linii napowietrznych – zgodne z normą PN-

71/E-06400 
− Konstrukcje wsporcze stalowe – zgodne z normą PN-B-03205 
− Konstrukcje wsporcze żelbetonowe i sprężone – zgodne z normą PN-87/B-03265 
Wszystkie materiały używane do prac powinny być zgodne z tą Specyfikacją i pochodzić z 
zakładów posiadających certyfikat jakości zgodny z normą ISO 9001. 

2.3. Składowanie materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany przechowywać materiały zgodnie z wymaganiami 

producenta. 
Urządzenia powinny być składowane w zamkniętych, suchych, przewietrzanych i oświetlonych 
pomieszczeniach. 

2.4. Wariantowe wykorzystanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe wykorzystanie materiałów do 

prowadzenia prac, Wykonawca powinien powiadomić o swoim zamiarze Managera Projektu na trzy 
tygodnie przed zastosowaniem tych materiałów lub wcześniej jeśli wymagają tego testy 
przeprowadzane przez Managera Projektu. Wybranych i zaakceptowanych materiałów nie można 
zmienić.  

2.5. Specyfikacja materiałowa. 
Montaż  oświetlenia terenu studni „SI” 

Słup przelotowy P – 10/ŻN szt. 1 – wg albumu LnNi  
1 Żerdź ŻN-10/200 szt. 1 
2 Belka ustojowa B-60-2002 szt. 2 
3 Śruba M 16 x 440, N + 2PK ( 1 kg ) szt. 2 
4 Kabel YKY   3 x 2,5 mm m 2 12,0 
5 Przewód antenowy urządzenia sterowania radiem  m 12,0 
6 Rura z polietylenu typu Arot VA 32 mm m 12,0 
7 Rura z polietylenu typu Arot SV 32 mm m 2,5 
8 Lampa sodowa typu OZPS 70 szt. 2 
9 Wysięgnik rurowy oświetlenia typu WO-2/ŻN 0,5/0,5 szt. 1 
10 Wysięgnik rurowy typu WO-2/ŻN 0,5/0,5 z anteną nadawczą szt. 1 
11 Uchwyt ŻF 50 na żerdzie żelbetowe szt. 13 

Montaż  oświetlenia terenu studni „SII” 
Słup przelotowy P – 10/ŻN szt. 1 – wg albumu LnNi  

1 Żerdź ŻN-10/200 szt. 1 
2 Belka ustojowa B-60-2002 szt. 2 
3 Śruba M 16 x 440, N + 2PK ( 1 kg ) szt. 2 
4 Kabel YKY   3 x 2,5 mm m 2 12,0 
5 Przewód antenowy urządzenia sterowania radiem  m 12,0 
6 Rura z polietylenu typu Arot VA 32 mm m 12,0 
7 Rura z polietylenu typu Arot SV 32 mm m 2,5 
8 Lampa sodowa typu OZPS 70 szt. 2 
9 Wysięgnik rurowy oświetlenia typu WO-2/ŻN 0,5/0,5 szt. 1 
10 Wysięgnik rurowy typu WO-2/ŻN 0,5/0,5 z anteną nadawczą szt. 1 
11 Uchwyt ŻF 50 na żerdzie żelbetowe szt. 13 

Montaż  oświetlenia terenu studni „SIII” 
Słup przelotowy P – 10/ŻN szt. 1 – wg albumu LnNi  

1 Żerdź ŻN-10/200 szt. 1 
2 Belka ustojowa B-60-2002 szt. 2 
3 Śruba M 16 x 440, N + 2PK ( 1 kg ) szt. 2 
4 Kabel YKY   3 x 2,5 mm m 2 12,0 
5 Przewód antenowy urządzenia sterowania radiem  m 12,0 
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6 Rura z polietylenu typu Arot VA 32 mm m 12,0 
7 Rura z polietylenu typu Arot SV 32 mm m 2,5 
8 Lampa sodowa typu OZPS 70 szt. 2 
9 Wysięgnik rurowy oświetlenia typu WO-2/ŻN 0,5/0,5 szt. 1 
10 Wysięgnik rurowy typu WO-2/ŻN 0,5/0,5 z anteną nadawczą szt. 1 
11 Uchwyt ŻF 50 na żerdzie żelbetowe szt. 13 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Wykonawca przystępujący do wykonania zasilania elektrycznego powinien wykazać się 
możliwością korzystania ze sprzętu: 
− spawarki transformatorowej, 
− zespołu prądotwórczego trójfazowego, przewoźnego 20 kVA. 
− samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem, 
oraz inny wynikający ze specyfiki prac i wymagań dokumentacji technicznej. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobligowany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie będą 
wpływały niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i urządzeń.  
Rodzaj transportu powinien być dostosowany do rodzaju i ilości przewożonego materiału lub 
urządzenia.  
Do transportu użyte powinny być następujące środki: 

• samochodu skrzyniowego, 
• przyczepy dłużycowej, 
• samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem, 
• samochodu dostawczego, 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Prace powinny być prowadzone zgodnie z dokumentacja techniczną, Specyfikacją Techniczną i 
Kontraktem, projekt organizacji robót powinien być uzgodniony z Managerem Projekty 

5.2. Zakres i warunki prowadzenia prac  
Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie z dokumentacją techniczną, ogólnymi 

zasadami prowadzenia robót elektrycznych i wytycznymi producentów poszczególnych materiałów. 
5.2.1. Przeładunek 

Przeładunek słupów energetycznych w poziomie powinien byś dokonywany przy użyciu dźwigu i 
zamocowań, z zastosowaniem uchwytów lub zawiesi uniemożliwiających wysunięcie lub 
niekontrolowany przechył. 

5.2.2. Roboty ziemne 
Wykopy pod posadowienie słupów wykonuje się mechanicznie (przy użyciu świdrów 
mechanicznych) lub ręcznie. Świdry mechaniczne mają zastosowanie do wierceń w gruntach 
lekkich o małej wilgotności. Ręczne wykopy powinny być wykonane z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa i wg zaleceń wynikających ze ST „Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne” kod CPV 45111200. 

5.2.3. Montaż słupów 
Prace montażowe obejmują następujące czynności: 

10. ułożenie elementów na stanowisku pracy, 
11. montaż elementów ustojowych, 
12. stawianie słupa wykonać za pomocą dźwigu, nożyc ruchomych oraz wciągarki lub ciągnika. 

             5.2.4. Uziemienie ochronne  
Zbrojenie fundamentów albo żerdzie żelbetonowe można wykorzystać jako uziom tylko w 

przypadku gdy grubość warstwy betonu w fundamencie lub żerdzi pomiędzy zbrojeniem a gruntem 
nie przekracza 0,005 m. Nie należy wykorzystywać strun stalowych słupów z betonu sprężystego 
wg PN-62/B-03321. Uziemieniu ochronnemu podlegają we wszystkich liniach metalowe części 
urządzeń znajdujących się w linii, urządzenia oświetlenia zewnętrznego, wymienione części należy 
zerować Uziemienie wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-54. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Kontrola jakości ma na celu sprawdzenie zgodności przeprowadzonych prac z dokumentacją 

techniczną, Specyfikacją Techniczną i Kontraktem. Wszystkie testy i pomiary powinny być 
wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. 
Wykonawca jest ponosi pełną odpowiedzialność za jakość prac i materiałów. 
Wykonawca powinien dostarczyć Managerowi Projektu certyfikaty potwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i aparatura kontrolna posiada ważne świadectwa dopuszczające, 
potwierdzające kalibrację i spełniające wymagane normy. 

6.2. Testy i pomiary  
Wszystkie testy i pomiary powinny być zgodne z obowiązującymi normami. W przypadku  

jeśli normy nie stanowią o żadnych testach wymaganych w Specyfikacji, Wykonawca powinien 
zastosować wskazówki krajowe lub inne procedury przyjęte przez Managera Projektu. 
Wykonawca powiadomi Managera Projektu na piśmie o kompletności każdych zanikających 
robotach, które może kontynuować tylko po zatwierdzeniu przyjętej jakości i przedstawieniu 
Użytkownikowi. 
Podczas wykonywania prac Wykonawca powinien podjąć następujące działania: 
− wytyczenie trasy linii 
W przypadku satysfakcjonujących wyników pomiarów wykonywanych przed i w czasie prac, na 
wniosek Wykonawcy, Manager Projektu może zrezygnować z przeprowadzania testów po 
zakończeniu prac.  
Podczas przeglądu prac po zakończeniu prac należy przeprowadzić następujące czynności: 
− sprawdzenie urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej 
− sprawdzenie jakości i prawidłowość połączeń przewodów uziemiających lub zerujących 
Wykonanie pomiarów: 
− oporu uziemień słupów 
Wyniki pomiarów powinny być przekazane Managerowi Projektu w formie zgodnej z wymaganymi 
normami. 

7. ODBIÓR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Managera. 
7.2. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy polega na końcowym oszacowaniu rzeczywiście wykonanych prac ze 
sprawdzeniem jakości, wielkości i wartości. 
Przy odbiorze końcowym powinno być sprawdzone: 
− zgodność wykonanych prac z Kontraktem, dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną, 

normami i przepisami 
− świadectwa właściwej jakości wykonanych prac potwierdzonych protokółami testów 

montażowych.  
− sprawdzenie protokółów odbiorów częściowych robót  
− sprawdzenie czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady poprawnej eksploatacji  
Przy odbiorze końcowym Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania następujących 
dokumentów: 
− dokumentacji technicznej z wprowadzonymi zmianami 
− Książka Pomiarów 
− Wyniki pomiarów i testów kontrolnych 
− Certyfikaty jakości użytych materiałów 
Po zakończeniu odbioru końcowego powinien zostać sporządzony protokołu odbioru technicznego 
prac z uwzględnieniem wniosków i ustaleń.  

8. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 
– dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t, 
– dla przewodów:  m lub kpl., 
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– dla osprzętu linii: szt., kpl., 
– dla robót fundamentowych: szt., kpl., m3, m2

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
. 

9.1. Normy 
- PN-87/B-0265 –Elektroenergetyczne linie napowietrzne – Żelbetonowe i sprężone konstrukcje 

wsporcze – Obliczenia statyczne i projektowane 
- PN-B-03205 – Konstrukcje stalowe – Podpory linii elektroenergetycznych – Projektowanie i 

wykonanie 
- PN-83/B-03154 –Elektroenergetyczne linie napowietrzne – Fundamenty konstrukcji 

wsporczych – Obliczenia statyczne i projektowane 
- PN-90/E-01242 – Oznaczenie identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń przewodów oraz 

ogólne zasady systemu alfanumerycznego 
- PN-74/E-90082 – Elektroenergetyczne przewody gołe - Przewody aluminiowe 
- PN-83/E-06305 - Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 
- PN-79/E-06314 - Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne 
- PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

9.2. Inne dokumenty 
1. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych. [Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972 r. 
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. (tom I, II, III, IV, V) 
    Arkady, Warszawa 1989-1990. 
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
    Warszawa 2003. 
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-   
     Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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