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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST. 000-0. – WYMAGANIA OGÓLNE odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach 
budowy sieci wodociągowej w Tomczynie, gm. Grabów nad Pilicą.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 
SST. 001-1 Roboty ziemne 
SST. 001-2 Wodociągi 
 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1  Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja sieci wodociągowej w Tomczynie, gm. Grabów nad Pilicą. 
1.4.2.  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
1.4.3.  Inżynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu 

poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie Robót i administrowanie Kontraktem. 
1.4.4.  Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
1.4.5.  Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju Robót budowlanych. 

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

1.4.7.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
1.4.8.  Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim Robót oraz inne miejsca 

wymienione w Kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.4.9.  Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych.  
1.4.10. Ślepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
1.4.11. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i parametry obiektu będącego przedmiotem Robót. 
1.4.12. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym 

w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.13. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego 
1.4.14. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 

droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
1.4.15. Budynek - obiekt budowlany, którego zasadniczą funkcją jest zapewnienie schronienia jego użytkownikom 

oraz wyposażeniu, zaprojektowany jako obiekt stale znajdujący się w jednym miejscu. 
1.4.16. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 
1.4.17. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 

wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.18. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
1.4.19.    Konstrukcja nośna - część obiektu oparta na podporach, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia obciążeń 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych Robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na Terenie 
Budowy, metody użyte przy Budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dokumentację Projektową i Specyfikacje 
Techniczne. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
 
 



 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty: 
1.5.2.1.Wykaz Dokumentacji Projektowej w Dokumentach Przetargowych 
Specyfikacje Techniczne (zgodnie ze spisem z punktu 1.3) 

- Wymagania ogólne 
- Roboty ziemne 
- Wodociągi 

1.5.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, którą Zamawiający udostępni Oferentom w trakcie przygotowania ofert 
oraz dostarczy po podpisaniu Kontraktu: 

- Projekt Budowlany sieci wodociągowej  
- Przedmiar robót budowy sieci wodociągowej  

1.5.2.3. Zakres Dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej 
1) Projekty organizacji, harmonogram robót i projekty transportu 
2) Projekty organizacji ruchu na czas budowy 
3) Projekty umocnienia wykopów 
4) Recepty laboratoryjne mieszanek betonowych 
5) Projekty deskowań i rusztowań 
6) Projekty techniczne odwodnienia wykopów na czas budowy wraz ze stosownymi pozwoleniami 
 
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera stanowią część Umowy, a wymagania określone 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 
„Kontraktowych warunkach ogólnych” (Ogólnych warunkach Umowy). 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inżyniera, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze 
skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgod-
ność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w 
sposób uzgodniony z Inżynierem. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca 
odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem 
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji Robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 
 
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 wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
 a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm  dotyczących  ochrony  

środowiska  na  terenie  i  wokół Terenu  Budowy  oraz będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  
dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 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 przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót 
albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jedno-
znacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 
oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania Budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które 
mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze 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. 
Jeżeli Teren Budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować Roboty w sposób 
powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 
mieszkaniowej w sąsiedztwie Budowy, spowodowane jego działalnością. 
Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszelkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami 
nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie 
będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy. 
 
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 niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na Budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od Daty 
Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia Robót przez Inżyniera. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty 
do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
 
 
 



 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, 
regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub 
urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem Robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia 
i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera. 
 
1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w Dokumentach Kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, 
sprzęt i inne towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w Warunkach Kontraktu nie postanowiono inaczej. 
W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą 
być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane 
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia. 
 
1.5.13. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne przedmioty, co, do których istnieje 
przypuszczenie, iż są one zabytkami, odkryte na Terenie Budowy powinny zostać zabezpieczone przy użyciu 
dostępnych środków wraz z miejscem odkrycia. Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać wszelkie roboty mogące 
uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot i niezwłocznie powiadomić o tym właściwego wojewódzkiego 
konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Jeżeli w wyniku 
tych czynności Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w Robotach, Inżynier po uzgodnieniu 
z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania Robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy 
zwiększyć Cenę Kontraktową. 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie realizacji Robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł 
miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje 
o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze 
źródeł miejscowych.  
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku 
z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych 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 Inżyniera. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione 
w Dokumentach Umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, 
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany, (skorygowany) przez Inżyniera. 



 
 Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, przed użyciem materiału, jeśli będzie to 
potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do Robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
 Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem 
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 
metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych 
kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji, 
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 

materiałów przeznaczonych do realizacji Robót, 
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera, zezwolenie 

dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
 
3. SPRZĘT 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w 
wymienionych wyżej dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań 
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
 Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez 
Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie metody wykonywania Robót. 
 Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 
określonych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny 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 Inżyniera. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny 



 
koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie 
przez Inżyniera. 
 Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność. 
 Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera, pod groźbą 
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera program zapewnienia jakości. W programie 
zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz 
ustaleniami: 
 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
  - organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
  - sposób zapewnienia 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, nastaw mechanizmów 

sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 
i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi, 

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

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
  - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp., 
  - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
  - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, 

itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
Robót, 

  - sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
 Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz Robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
 Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 
zgodnie z Kontraktem. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
 Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą 
tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
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. 
 Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakcep-
towany przez Inżyniera. 



 
 Na zlecenie Inżyniera 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. 
 
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 ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 
6.5. Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 
terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6.  Badania prowadzone przez Inżyniera 
 Inżynier jest uprawniony do dokonywana kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich 
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
 Inżynier dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje 
badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań 
kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje  
 Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla 

których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. 
i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
 W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a  w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
 Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki Obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
 Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
 Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. 



 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 
 7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
 Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru 
Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a)   odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)   odbiorowi częściowemu, 
c)   odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
 Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
 Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
 Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
 
8.4. Odbiór ostateczny Robót 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
 Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w p-kcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
 W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 
Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 

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



 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ. 
5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. 
6. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 

odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 

gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
9. 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. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny Robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji Kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji 
Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

Teren Budowy, 
- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej ST 000-0. 
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji 
Technicznej ST.000-0. obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a niewyszczególnione w 
kosztorysie. 
 
9.3 Roboty nieprzewidziane 
Roboty nieprzewidziane są to roboty konieczne, które nie można było przewidzieć na etapie projektowania oraz takie, 
które wyniknęły w trakcie realizacji robót. 
W cenie ofertowej należy uwzględnić rezerwę na roboty nieprzewidziane stanowiącą procent wartości robót 
podstawowych (wielkość rezerwy wyznaczona jest przez Zamawiającego w Dokumentacji Projektowej – kosztorysie 
ślepym). 
Cena ofertowa stanowi sumę wartości robót podstawowych i rezerwy na roboty nieprzewidziane. 
Rozliczenie rezerwy na roboty nieprzewidziane nastąpi po zakończeniu zadania, na podstawie Protokołów 
Konieczności sporządzonych przez Wykonawcę oraz zatwierdzonych przez Zamawiającego. Protokół Konieczności 
winien być zatwierdzony przed wykonaniem robót i sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu 
ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przypadku robót, na które nie ma cen jednostkowych. Roboty te będą 
wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutów załączony do oferty. 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty konieczne z rezerwy na roboty nieprzewidziane. 
W przypadku, gdy nie wystąpiły roboty nieprzewidziane Wykonawca i Inspektor Nadzoru sporządza Protokół 
Konieczności o braku tych robót, a Cenę Umowną umniejszy się o wartości rezerwy na roboty nieprzewidziane. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz 

tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
 



 

SST. 001-1 ROBOTY ZIEMNE 
 

 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące robót ziemnych na terenie budowy sieci 
wodociągowej w Tomczynie, gm. Grabów nad Pilicą. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować przy zlecaniu i 
realizacji Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
ziemnych na terenie budowy a w szczególności: 
obejmują: 
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, 
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w ST. 000-0. 
Wymagania ogólne. 
 
Roboty ziemne - termin oznaczający wszystkie czynności związane z odspajaniem, selekcjonowaniem, 
przemieszczaniem, profilowaniem oraz zagęszczaniem mas ziemnych z naturalnych gruntów niespoistych, spoistych, 
kamienistych i skalistych lub z gruntów antropogenicznych w postaci wyselekcjonowanych lub ulepszonych 
(uzdatnionych) odpadów przemysłowych. 
Wykop - budowla ziemna wykonana w obrębie placu budowy, w postaci odpowiednio ukształtowanej 
przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu 
Ziemia urodzajna - ziemia o właściwościach zapewniających roślinom prawidłowy rozwój. 
Grunt kamienisty  - grunt o zawartości powyżej 50% ziarn o średnicy większej niż 40mm (wietrzeliny, rumosze, 
otoczaki). 
Grunt skalisty  - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach (najmniejszy wymiar bloku > 100 mm), 
którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się (rozmakają) pod działaniem wody destylowanej i 
mają wytrzymałość na ściskanie powyżej 0,2 MPa. 
Wykop płytki  - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, 
a niewykorzystanych do budowy. 
 
1.4.1 Symbole 
d15  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 15% masy gruntu, milimetry 
d85  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 85% masy gruntu, milimetry 
D  - średnica płyty badawczej, milimetry 
D15  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 15% masy materiału gruboziarnistego       warstwy oddzielającej 

(filtruj ącej), milimetry 
hz  - głębokość przemarzania gruntu, metry 
Hkb  - kapilarność bierna, metry 
Iom  - zawartość części organicznych w gruncie, procent wagowy 
Is  - wskaźnik zagęszczenia gruntu 
k10  - współczynnik filtracji gruntu, metry na sekundę 
U  - wskaźnik różnoziarnistości gruntu 
w  - wilgotność gruntu, procent wagowy 
wL  - wilgotność gruntu na granicy płynności, procent wagowy 
wopt  - wilgotność optymalna gruntu, procent wagowy 
wnoś  - wskaźnik nośności gruntu, procenty 
WP  - wskaźnik piaskowy, procenty 
pd  - gęstość objętościowa szkieletu gruntu w nasypie, kilogramy na metr sześcienny 
pds.  - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntu zagęszczonego, kilogramy na metr sześcienny 
 
 
 
 



 
1.4.2. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:  

ds

d
sI

ρ
ρ

=  

gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3), 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 
 
1.4.3. Wskaźnik ró żnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg 
wzoru: 
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gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
 
1.4.4. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:  
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gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy, 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy. 
 
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST.000-0 „Wymagania ogólne” 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów wg ST.000-0. Wymagania ogólne. 
 
Przydatność materiałów do wykonywania budowli ziemnych: 
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podaje tablica 3/1.  
Materiał nieprzydatny określa się jako materiał niespełniający wymagań podanych w tablicy 3/1. Do materiałów 
nieprzydatnych zalicza się ponadto następujące materiały lub składniki materiałów: 
Torf, materiały z moczarów, bagien i mokradeł. 
Kłody, pnie oraz materiały ulegające rozkładowi. 
Materiały w stanie zamarzniętym. 
Materiały podatne na samozapalenie, z wyjątkiem przepalonych odpadów z węgla kamiennego. 
Materiał niebezpieczny o właściwościach chemicznych lub fizycznych wymagający zastosowania specjalnych środków 
w celu odspojenia, przemieszczenia, składowania, transportu i usunięcia, stanowi szczególną kategorię i jest 
klasyfikowany oddzielnie. 
W przypadku wykopalisk klasy archeologicznej, roboty należy wstrzymać do czasu podjęcia decyzji archeologa 
wojewódzkiego. 
 
Tablica 3/1 - Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych (wg PN-S-02205) 
Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzeżeniami Treść zastrzeżenia 

1 2 3 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na dolne 
warstwy 

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste twarde oraz grunty 
kamieniste, zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki 
2. Żwiry i pospółki, również 
gliniaste 
3. Piaski grubo, średnio i 
drobnoziarniste, naturalne i 
łamane 
4. Piaski gliniaste z domieszką 
frakcji żwirowo-kamienistej 
(morenowe) o wskaźniku 
różnoziarnistości U ≥ 15 

1. Rozdrobnione grunty skaliste 
miękkie 

- gdy pory w gruncie skalistym 
będą wypełnione gruntem lub 
materiałem drobnoziarnistym 

2. Zwietrzeliny i rumosze 
gliniaste 
 
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, 
pyły piaszczyste i pyły 

- gdy będą wbudowane w 
miejsca suche lub zabezpieczone 
od wód gruntowych i 
powierzchniowych 

4. Piaski próchniczne, z 
wyjątkiem pylastych piasków 
próchnicznych 

- od nasypów nie wyższych niż 3 
m, zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem 

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny 
pylaste oraz inne o wl < 35% 

- w miejscach suchych lub 
przejściowo zawilgoconych 



 
nasypów 
poniżej strefy 
przemarzania 

5. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne ze starych 
zwałów (powyżej 5 lat) 
6. Łupki przywęglowe 
przepalone 
7. Wysiewki kamienne o 
zawartości frakcji iłowej 
poniżej 2% 

6. Gliny piaszczyste zwięzłe, 
gliny zwięzłe oraz inne grunty o 
granicy płynności wl  od 35 do 
60% 

- do nasypów nie wyższych niż 
3m: zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem lub po ulepszeniu 
spoiwami 

7. Wysiewki kamienne gliniaste 
o zawartości frakcji iłowej ponad 
2% 

- gdy zwierciadło wody 
gruntowej znajduje się na 
głębokości większej od 
kapilarności biernej gruntu 
podłoża 

8. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne z nowego 
studzenia (do 5 lat) 

- o ograniczonej podatności na 
rozpad – łączne straty masy do 
5% 

9. Iłołupki przywęglowe 
nieprzepalone 

- gdy wolne przestrzenie zostaną 
wypełnione materiałem 
drobnoziarnistym 

10. Popioły lotne i mieszaniny 
popiołowo- żużlowe 

- gdy zalegają w miejscach 
suchych lub są izolowane od 
wody 

 
 
 
 
Na górne 
warstwy 
nasypów w 
strefie 
przemarzania 

Żwiry i pospółki 
Piaski grubo I średnioziarniste 
Iłołupki przywęglowe 
przepalone zawierające mniej 
niż 15% ziarn mniejszych od 
0,075 mm 
Wysiewki kamienne o 
uziarnieniu odpowiadającym 
pospółkom lub żwirom 

1. Żwiry i pospółki gliniaste 
2. Piaski pylaste i gliniaste 
3. Pyły piaszczyste i pyły 
4. Gliny o granicy płynności 
mniejszej niż 35%. 
5. Mieszaniny popiołowo-
żużlowe z węgla kamiennego 
6. Wysiewki kamienne gliniaste 
o zawartości frakcji iłowej > 2% 

 
 
 
 
- pod warunkiem ulepszenia tych 
gruntów spoiwami takimi jak: 
cement, wapno, aktywne popioły 
itp.  

7. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne 

- drobnoziarniste i nierozpadowe: 
straty masy do 1 % 

8. Piaski drobnoziarniste - o wskaźniku nośności wnos  ≥ 
10 

W wykopach i 
miejscach 
zerowych do 
głębokości 
przemarzania 

Grunty niewysadzinowe Grunty wątpliwe i wysadzinowe - gdy są ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, aktywnymi 
popiołami itp.) 

 
Uwagi 
Podstawowym kryterium jest zawartość drobnych cząstek gruntu, a dodatkowymi, stosowanymi w przypadkach 
wątpliwych, wskaźnik piaskowy i kapilarność bierna. 
Wskaźnik piaskowy stanowi kryterium oceny gruntów niespoistych, zwłaszcza zbliżonych do mało spoistych. 
W przypadku rozbieżnej oceny według różnych kryteriów decydują wyniki najmniej korzystne. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu wg ST.000-0. Wymagania ogólne. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który jest odpowiedni dla stosowanych materiałów 
i który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu, zarówno przed, w trakcie jak i po operacjach 
odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. 
 
4. TRANSPORT, PRZENOSZENIE I SKŁADOWANIE 
Ogólne wymagania dotyczące transportu, przenoszenia i składowania wg ST.000-0. Wymagania ogólne. 
 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego 
objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu.  
Materiały transportowane luzem należy przewozić pojazdami przystosowanymi do bezkurzowego przewozu, bez strat i 
segregacji w jego trakcie. 
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 Inżyniera. 
 
 
 
 
 



 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót wg ST.000-0. Wymagania ogólne. 
 
5.1 Ochrona podłoża przed działaniem czynników atmosferycznych i ruchem budowlanym  
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego, jak również ruchu innych pojazdów (z wyjątkiem ruchu zaaprobowanych 
maszyn wykonujących warstwę zamykającą roboty ziemne) po warstwach znajdujących się poniżej warstwy 
zamykającej roboty ziemne, jeżeli nie są one odpowiednio chronione. 
 
5.2 Składowanie materiałów 
Wykonawca powinien we własnym zakresie przygotować składowanie materiałów przydatnych oraz obróbkę 
materiałów nieprzydatnych i zapewnić w tym celu odpowiednie miejsca składowania. 
Wykonawca, na skutek zastosowanej przez siebie metody składowania materiałów, użycia sprzętu lub lokalizacji 
tymczasowych budynków lub budowli, nie może pogorszyć stateczności wykopów i nasypów oraz warunków 
ekologicznych terenu. 
W przypadku, gdy Wykonawca składuje materiał przydatny lub ziemię urodzajną tymczasowo, jest zobowiązany 
chronić je przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych w celu uniknięcia ich degradacji.  Materiały, 
które mogą stać się materiałami nieprzydatnymi powinny zostać zastąpione przez Wykonawcę materiałami 
przydatnymi lub pozostawione dopóki nie staną się ponownie przydatne. Wielokrotne przemieszczanie należy 
ograniczyć do niezbędnego minimum. 
 
5.3 Ziemia urodzajna 
Należy unikać ruchu pojazdów po ziemi urodzajnej przed jej zdjęciem lub, gdy jest ona składowana.  
Ziemię urodzajną należy zdjąć ze wszystkich miejsc wykopów i wszystkich miejsc, na których przewiduje się ułożenie 
nasypów lub innych powierzchni zasypywanych aż do głębokości pokazanej na rysunkach lub zgodnie ze 
wskazówkami Inżyniera. Ziemia urodzajna nie powinna być zanieczyszczona przez leżące poniżej podłoże. 
Wszędzie, gdzie jest to możliwe ziemię urodzajną należy użyć (zagospodarować) niezwłocznie po zdjęciu, w 
przeciwnym wypadku należy ją składować w pryzmach o wysokości nieprzekraczającej 2 m. 
 
5.4 Odwodnienie 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych.  
Wykonawca powinien zabezpieczyć obszar robót ziemnych przed przewilgoceniem i nawodnieniem, a w szczególności 
powinien zapewnić szybkie usunięcie wody opadowej gromadzącej się na terenie robót ziemnych lub przedostającej się 
na ten obszar z dowolnego innego źródła, stosując odpowiednie metody obniżyć poziom wody w wykopie i 
utrzymywać go na poziomie umożliwiającym wykonanie robót. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe 
należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
5.5 Zasady wykorzystania materiałów 
Z terenu budowy nie należy wywozić gruntów przydatnych, uzyskanych przy wykonywaniu wykopów. Materiały, 
których nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia, należy pozostawić na terenie budowy do czasu, kiedy 
staną się przydatne, chyba, że Inżynier wyrazi zgodę na ich wywiezienie i zastąpienie materiałami przydatnymi. 
Jeżeli Wykonawca usunął z terenu budowy materiał przydatny lub nieprzydatny, lecz przewidziany do ulepszenia w 
celu związanym z zastosowaną przez niego metodą wykonywania robót, powinien uzupełnić jakikolwiek związany z 
tym niedobór materiałów. 
Wykonawca powinien nadmiar przydatnego materiału w stosunku do ogólnych wymagań Obiektów Stałych oraz cały 
nieprzydatny materiał przewieźć na miejsce odkładu wybrane przez Wykonawcę, chyba, że Inżynier zezwoli na inne 
rozwiązanie.  
W przypadku, gdy w trakcie prowadzenia wykopu zostanie stwierdzone występowanie warstw gruntów przydatnych 
razem z gruntami nieprzydatnymi, Wykonawca powinien, o ile nie uzgodniono inaczej z Inżynierem, wykonywać 
wykop w taki sposób, aby materiał przydatny, przeznaczony do wykonania Obiektów Stałych był odspajany oddzielnie, 
bez zanieczyszczenia go materiałem nieprzydatnym. 
 
5.6 Materiały niebezpieczne 
W przypadku odkrycia w trakcie robót materiałów niebezpiecznych, Wykonawca powinien niezwłocznie powiadomić 
Inżyniera. Wykonawca powinien zastosować wszelkie niezbędne środki, w celu bezpiecznego wydobycia i usunięcia 
niebezpiecznych materiałów w uzgodnieniu z właściwymi służbami ratowniczymi i organami ochrony środowiska. 
 
5.7 Wykopy pod fundamenty 
W przypadku stwierdzenia w dnie wykopu miękkich gruntów lub luźnych gruntów skalistych, należy o tym fakcie 
powiadomić Inżyniera, który może nakazać usunięcie takiego materiału, a powstały w ten sposób ubytek wypełnić 
mieszanka betonową klasy B-7.5. 
 
 
 



 
5.8 Odtworzenie nawierzchni drogowych 
Odtworzenie nawierzchni w zakresie wytwarzania mieszanki, transportu, wbudowania oraz wymagań eksploatacyjnych 
należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi: normami, specyfikacjami oraz przepisami 
prawa a w szczególności: 

- PN-S96025, 
- D-M-00-00-00, 
- D-01.00.00, 
- D-01.01.01, 
- D-02.01.01, 
- D-04.01.01, 
- D-04.02.01, 
- D-04.04.02, 
- D-05.03.01, 
- D-05.03.05. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót wg ST.000-0. Wymagania ogólne. 
 
6.1 Pobieranie próbek i badania  
Wykonawca powinien pobierać próbki i wykonywać badania w czasie robót ziemnych, w celu stwierdzenia, iż 
wszystkie materiały odpowiadają wymaganiom dotyczącym ich stosowania. 
Próbki gruntów należy pobierać i badania wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-S-02205 o ile nie postanowiono 
inaczej w dalszych punktach niniejszej Specyfikacji. Wykonawca powinien mieć odpowiednią dokumentację 
wykazującą zgodność robót z tymi wymaganiami. 
 
6.2 Tolerancje 
Przy formowaniu nasypów, wykonywaniu wykopów, profilowaniu skarp wykopów oraz przygotowywaniu warstw 
podłoża, Wykonawca powinien przestrzegać tolerancji podanych w PN-S-02205, chyba, że wymaga się inaczej w 
niniejszych Specyfikacjach. 
 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. 
Jeśli materiały niespełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca 
wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w dokumentacji technicznej powinny być 
ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na cechy 
eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót wg ST.000-0. Wymagania ogólne. 
Jednostką obmiarową robót ziemnych jest m3 (metr sześcienny). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót wg ST.000-0. Wymagania ogólne. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności wg ST.000-0. Wymagania ogólne. 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

• wykonanie robót ziemnych 
• uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1 Normy 
[1] PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
[2] PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
[3] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
[4] PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
[5] BN-6731-08 Transport i przechowywanie 
[6] BN-8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
[7] PN-B-02480   Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
[8] PN-B-04493   Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
[9] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 



 

SST. 001-2. WODOCIĄGI  
  
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
budową sieci wodociągowej w Tomczynie, gm. Grabów nad Pilicą. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
przebudowy sieci wodociągowej rozdzielczej. 
W zakres tych robót wchodzą: 

 - roboty przygotowawcze, 
 - roboty ziemne, 
  - podsypki, 
 - roboty montażowe, 
 - przepusty dla rur pod drogami, 
 - przewiert pod istniejącą drogą 
 - próba szczelności, 
 - kontrola jakości. 

 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w ST. 000-0. 
 
Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich przeznaczony do zaopatrywania 
ludności i przemysłu w wodę. 
Sieć wodociągowa - sieć wodociągowa, zaopatrująca ludność i zakłady przemysłowe w wodę. 
Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom. 
Rura ochronna - rura stalowa lub z tworzyw sztucznych stosowana do zabezpieczenia wodociągu krzyżującego się z 
drogą, rura przewiertowa może być rurą ochronną. 
Podpory ślizgowe - podparcia wodociągu w rurze ochronnej lub przewiertowej. 
Zasuwy - armatura wbudowana w wodociąg służąca do zamknięcia dopływu wody 
Hydranty – punkty czerpalne o wydajności potrzebnej do gaszenia pożaru. 
Ciśnienie robocze - wysokość ciśnienia określona zgodnie z dokumentacją techniczną jako maksymalna różnica 
rzędnych linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanymi odcinkami przewodu. 
Odległość bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odległość mierzona w płaszczyźnie poziomej pomiędzy obrysem 
budowli a osią przewodu. 
Materiał rodzimy – materiał, z którego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spajania. 
Bloki oporowe – bloki betonowe lub żelbetowe stosowane dla wodociągów stosowane są na kolanach, łukach i 
odgałęzieniach. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową i 
poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
 
2.1 Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów wg. ST. 000-0. 
 
2.2 Rury przewodowe i kształtki 
Rury żeliwne i kształtki - rury i kształtki ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego na ciśnienie 1,0MPa łączone na kołnierze 
lub na połączenia kielichowe z uszczelką gumową powinny być zgodne z aktualną aprobatą techniczną. 
 
Rury i kształtki PVC  -rury i kształtki z rur ciśnieniowych z PVC PN10 SDR17 DN 110×4,2mm powinny odpowiadać 
wymaganiom aktualnej aprobaty technicznej. 
 
Rury i kształtki polietylenowe PE - rury i kształtki polietylenowe PE100 PN10 SDR17 dla przewodów 
wodociągowych powinny odpowiadać wymaganiom aktualnej aprobaty technicznej. 



 
2.3 Rury ochronne  
Rury ochronne należy wykonać z materiałów trwałych, szczelnych, wytrzymałych mechanicznie i odpornych na 
działanie czynników agresywnych. Rury ochronne wykonać należy z rur stalowych, PE100 PN10 SDR17 lub PP 
(polipropylen) o podwójnej ściance i sztywności obwodowej 8kN/m2. 
Zakończenie rur ochronnych szczelne z rurą sygnalizacyjną umieszczoną w skrzynce do zasuw. 
 
2.4 Uzbrojenie sieci rozdzielczej 
Zasuwy żeliwne klinowe owalne kielichowe lub kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem wg PN-83/M-74024/00. 
Zasuwa klinowa kołnierzowa np. firmy T.I.S. Polska lub równoważne, miękko uszczelniona. Korpus i pokrywa z 
żeliwa sferoidalnego GJS 500. Śruby łączące korpus z pokrywą ze stali ocynkowanej. Uszczelka między korpusem a 
pokrywą – guma EPDM. Trzpień, walcowany ze stali nierdzewnej AISI420. Klin z żeliwa sferoidalnego GJS 500 
pokryty wulkanizacyjnie gumą EPDM posiadający nakładki teflonowe w celu zmniejszenia tarcia w momencie 
otwierania/zamykania zasuwy. Zasuwa musi posiadać certyfikat jakościowy wydany przez firmę ICIM. 
Hydranty podziemne montowane na odnodze z zasuwą odcinającą powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
89/M-74092. 
 
2.5 Składowanie materiałów na placu budowy 
Składowanie powinno odbywać się na terenie równym utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód opadowych. 

 
2.5.1 Rury żeliwne 
Rury powinny być składowane w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo na podkładach drewnianych. 
Pierwszą warstwę rur należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą klinów drewnianych przybitych do 
podkładów. 
Rury można przechowywać pod zadaszeniem (wiatą). 
Rury należy układać wg średnic, w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych 
asortymentów. 
 
2.5.2 Rury z tworzyw sztucznych 
Rury z tworzyw sztucznych (PVC, PE, PP) należy składować w taki sposób, aby stykały się one na całej długości. 
Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w 
miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC. 

 
2.5.3 Kształtki i armatura 
Kształtki i armaturę oraz uszczelki należy przechowywać w suchym, zamkniętym magazynie. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu wg. ST. 000-0. 
 
3.2 Sprzęt do robót przygotowawczych i montażowych 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

 - piła do cięcia asfaltu, 
 - sprzęt do zagęszczania gruntu, 
 - koparka, 
 - spycharka, 
 - samochód 
 - zgrzewarka do rur PE 

lub innym sprzętem który uzyskał akceptację Inżyniera. 
 
4. Transport 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu wg. ST. 000-0. 
 
4.2 Transport rur 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny być 
ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się. W trakcie transportu rury nie 
mogą stykać się z ostrymi przedmiotami mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót wg. ST. 000-0. 
 
5.1 Prace przygotowawcze  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z przebudową sieci wodociągowej. 



 
Podstawę wytyczenia trasy sieci wodociągowej rozdzielczej stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. 
Wytyczenie w terenie osi wodociągu sieci rozdzielczej przez odpowiednie służby geodezyjne, z zaznaczeniem punktów 
załamań trasy oraz włączenia do istniejącej sieci. Przed przystąpieniem do robót należy pod nadzorem właściciela sieci 
wykonać przekopy kontrolne w miejscach włączeń do istniejących sieci. 
Usunięcie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową przy przekroczeniach pod istniejącymi drogami lokalnymi. Zdjęty 
materiał należy złożyć oddzielnie w sposób zapobiegający zmieszaniu się z wyrzuconą z wykopu ziemią z 
przeznaczeniem do odwozu na wysypisko. 
Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi 
sprawdzonymi przez służby geodezyjne. 
W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie ogrodzić od strony 
ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 
 
5.2 Roboty ziemne - wykopy 
Trasę projektowanej sieci wodociągowej mają obowiązek wyznaczyć w terenie służby geodezyjne w oparciu o plan 
sytuacyjny i lokalizację węzłów.  
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z: 

- PN-B-10736 – „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania”. 

 - PN-S-02205 – „Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania”. 
 - PN-B-06050 – „Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogólne”. 
 - Instrukcją montażową układanie w gruncie rurociągów z PE. 

Przed przystąpieniem do robót należy odkryć istniejące rurociągi w miejscach ich połączeń z rurociągami 
projektowanymi, w celu stwierdzenia czy przyjęte rzędne posadowienia rurociągów istniejących odpowiadają 
rzeczywistości. W przypadku rozbieżności rzędnych posadowienia, należy spowodować korektę dokumentacji 
technicznej.  
W miejscu występowania wód gruntowych w dnie wykopu wykonać odwodnienie wykopu na czas prowadzenia robót. 
Sposób odwodnienia wykopów, dostosowany do panujących w czasie wykonywania robót warunków gruntowo-
wodnych, zaprojektowany zostanie przez wykonawcę robót. 
Wykopy dla sieci wodociągowej należy wykonywać jako liniowe o ścianach pionowych umocnionych. W miejscach 
występowania istniejącego uzbrojenia terenu wykopy należy wykonywać ręcznie. Odspojony grunt na odkład. 
Odkopane kable lub rurociągi należy pod nadzorem jednostki eksploatacyjnej zabezpieczyć przez podwieszenie lub 
wsparcie na dylach szalunkowych. Projektowane przewody wodociągowe należy ułożyć na podsypce z piasku o 
grubości min. 10cm. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem wynikającym z posadowienia 
istniejącego wodociągu po obu stronach drogi. stosować piasek do wysokości 30cm ponad wierzch przewodu. 
Zagęszczenie zasypki należy bezwzględnie wykonać ręcznie, symetrycznie po obu stronach przewodu. Powyżej tej 
strefy zasypkę wykopu układać warstwami 20cm z odpowiednim dokładnym ubijaniem, a pod konstrukcją drogową 
zasypkę zagęścić zgodnie z technologią przyjętą w części drogowej. Niedopuszczalne jest używanie do zasypki 
gruntów zmarzniętych i zawierających kamienie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu zgodnie z wymaganiami projektu 
drogowego. W czasie wykonywania wykopów należy zwrócić szczególną uwagę na niedopuszczenie do zawilgocenia i 
uplastycznienia gruntów spoistych. 
Podczas prowadzenia robót – przez cały czas trwania budowy – należy: 

- wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, 
- w nocy oświetlić światłem sztucznym – ostrzegawczym, 
- w miejscach przejść dla pieszych ustawić kładki z barierkami. Poza ulicą wskaźnik zagęszczenia gruntu nie 

powinien być mniejszy niż 0,95.  
W trakcie robót ziemnych należy bezwzględnie korzystać z planszy zbiorczej uzbrojenia. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z 
wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający 
ich eksploatację. Sposób zabezpieczenia instalacji kolidujących z wykopem pod wodociąg wg projektu Wykonawcy 
uzgodnionego z właścicielem instalacji. 
 
5.3 Wytyczne wykonania przewodów 
Całość robót związanych z przebudową wodociągów należy wykonać pod nadzorem eksploatatorów wodociągów, 
zgodnie z PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych 
oraz z instrukcją producentów rur i armatury.  
Przebudowywaną sieć wodociągową należy wykonać zgodnie z: 
− normą PN-B-10725 – „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania”, 
− instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów z PE opracowaną przez producenta rur, 
− warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Polska Korporacja Techniki 
Sanitarnej, Grzewczej, i Klimatyzacji – Warszawa 1994 r. 
Uzbrojenie sieci wodociągowej typowe: 
− zasuwy kołnierzowe klinowe, bezgniazdowe z miękkim uszczelnieniem np.: firmy T.I.S. Polska lub równoważne  
wraz z obudowami i skrzynkami ulicznymi do zasuw. 
− kształtki z PE lub żeliwa sferoidalnego. 
Przy węzłach z kształtek żeliwnych wykonać bloki oporowe z betonu B-20 zgodnie z wymaganiami normy BN-
81/9192-04,-05. Przy łukach wykonywanych z PE w gruntach o naruszonej naturalnej strukturze wykonać bloki 



 
oporowe jak dla rur żeliwnych lecz odizolowane od rur np. folią PVC lub papą. Bloki oporowe mogą być 
prefabrykowane lub wylewane na miejscu wsparte o grunt rodzimy lub dobrze zagęszczoną zasypkę.  
Rury z tworzyw sztucznych układać w temperaturze od +5 do +30oC 
Skrzynki uliczne do zasuw należy obetonować w formie płyty o wymiarach 0,5×0,5×0,2m z betonu B-20 lub 
zamocować w prefabrykowanym pierścieniu betonowym. Na wysokości 30cm nad przewodem wodociągowym od 
zasuw do rur ochronnych, należy ułożyć taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną z wtopioną ścieżką metaliczną. 
Usytuowanie uzbrojenia sieci wodociągowej pokazano na planie sytuacyjnym. 
 
5.4 Wytyczne wykonania rur ochronnych 
Rury ochronne stosować przy przejściach pod drogami. Pod drogami istniejącymi, o dużym natężeniu ruchu, rury 
ochronne należy umieścić metodą bezwykopową (przewiert, przecisk). Po wprowadzeniu rury przewodowej i po 
zamontowaniu rurki sygnalizacyjnej końce rury ochronnej uszczelnić. 
 
5.5 Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja 
Wykonane odcinki wodociągu należy poddać próbie ciśnienie 1,0 MPa zgodnie z PN-B-10725 „Przewody zewnętrzne. 
Wymagania i badania przy odbiorze”. Przed dokonaniem włączenia nowych odcinków do istniejącej sieci 
wodociągowej i oddaniem do eksploatacji należy je zdezynfekować podchlorynem sodu, przepłukać wodą i wykonać 
analizę bakteriologiczną wody. Powyższe prace wykonywać w obecności użytkownika sieci wodociągowej 
sporządzając protokół z przeprowadzonych prób i dokonanego odbioru. 
 
5.6 Oznaczenie uzbrojenia 
Uzbrojenie na przewodach wodociągowych należy trwale oznaczyć w terenie tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z 
PN-86/B-09700.  
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót wg. ST. 000-0. 
 
6.1 Kontrola i badania w czasie robót 
Wykonawca zobowiązany jest do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
zaakceptowaną przez Inżyniera. W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− Sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
− Sprawdzenie stosowanych materiałów pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji i w 
aprobatach technicznych, 
− Badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
− Badanie zabezpieczenia wykopów przed wpływem czynników atmosferycznych, 
− Badanie szczelności całego przewodu, 
− Badanie sposobu zasypywania wykopu. 
 
6.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej 
na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
− odchylenie spadku wodociągu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać ± 5 cm dla przewodów z 
tworzyw sztucznych i ± 2 cm dla przewodów żeliwnych i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego 
spadku ani zmniejszenia go do zera. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST. 000-0 „Warunki ogólne“. 
Jednostką obmiarową wybudowanej sieci wodociągowej jest 1 m (metr) wodociągu każdej średnicy. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST. 000-0 „Warunki ogólne“. 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− roboty przygotowawcze, 
− roboty ziemne z obudową ścian, 
− przygotowanie podłoża 
− roboty montażowe wykonania rurociągów, 
− wykonanie rur ochronnych, 
− wykonanie przecisków lub przewiertów 
− próby szczelności, 
− zasypanie i zagęszczenie wykopu. 



 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość metrów wodociągu. 
Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną wykonanych robót. 
Cena wykonania 1 m przewodu obejmuje: 
- roboty przygotowawcze, 
- koszty odszkodowań przy wejściu na grunty prywatne, 
- dostarczenie materiałów,  
- wykonanie i umocnienie ścian wykopu, 
- przygotowanie podłoża, 
- ułożenie rur ochronnych 
- wykonanie przewiertów (przecisków) 
- ułożenie rur wodociągowych wraz z montażem uzbrojenia, 
- wykonanie próby szczelności wodociągu, 
- podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej, 
- zasypanie wykopu, 
- odwózu nadmiaru ziemi, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1  Normy 
PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych 
PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe. 
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-90/H-74105 Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego. Podział i wymiary. 
PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urzadzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia. 
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenia. 
PN-83/M-74024/00  Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania i badania. 
PN-83/M-74024/03  Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 1 MPa.  
BN-77/5213-04  Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i badania. 
PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 
PN-77/M-74082 Skrzynki uliczne do hydrantu. 
PN-76/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie. 
BN-81/9192-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.  
BN-81/9192-04 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i wbudowania. 
 
10.2. Inne dokumenty 
- Zarządzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 grudnia 1970 r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać instalacje wodociągowe i kanalizacyjne [Dz.Budownictwa 
nr 1 z 1971 r.]. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz.II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.  
 Warszawa 1994 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, część 1, 2 i 4. Polska Kooperacja 
Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji. Warszawa 1994 r. 
- Podziemne taśmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie Sparks. 
- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych "Transprojekt" Warszawa. 
 
 
Uwaga:    Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu 
  o aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 
 
 
 


