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1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem odprowadzenia ścieków z budynku Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie 
zlokalizowanego przy ul. Katedralnej 3A w Przemyślu. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na 
wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem w/w 
kanalizacji. 

Łączna długość kanalizacji wynosi  54,00mb, w tym  : 

− rury φ315x9,2mm, PVC, szereg cięŜki S, SN8, SDR 34, lite jednorodne – 19,50 mb 

− rury φ200x5,9mm, PVC, szereg cięŜki S, SN8, SDR 34, lite jednorodne – 10,00 mb 

− rury φ160x4,7mm, PVC, szereg cięŜki S, SN8, SDR 34, lite jednorodne – 24,50 mb 

Studnie rewizyjne. 
− 3 szt. studni rewizyjnych z tworzywa sztucznego DN425 z włazem Ŝeliwnym osadzonym teleskopowo                   

kl. D 400kN, -  studnie oznaczone na planie zagospodarowania symbolami  S1, S2 i S3. 
 
Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje: 
− oznakowanie robót, 
− dostawę materiałów, 
− wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy próbne oraz 

podwieszenie instalacji obcych, 
− przygotowanie podłoŜa, 
− ułoŜenie przewodów kanalizacyjnych, 
− montaŜ studni kanalizacyjnych, 
− zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
− odtworzenie nawierzchni po robotach 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
1 .4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Kanalizacja ogólnospławna -  

sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych, 
przemysłowych i deszczowych. 

 
1.4.2. Przewody rurowe 

1.4.2.1.  Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
1.4.2.2.  Kanał ogólnospławny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków  jw. 
1.4.2.4.  Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych i odprowadzenia 

ich do odbiornika. 
1.4.2.5.      Rura ochronna (osłonowa) - rura o średnicy większej od przewodu kanalizacyjnego, słuŜąca do 

przenoszenia obciąŜeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza 
przeszkodę terenową ewentualnych wycieków ścieków. 
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1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
1.4.3.1.  Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 

kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.3.2.  Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 

planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
1.4.3.3.  Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 

kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
 
1.4.4.  Elementy studzienek  

1.4.4.1.  Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych.  
1.4.4.4.  Właz kanałowy - element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych 

lub komór kanalizacyjnych, umoŜliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
1.4.4.5.  Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 

 
1.4.6.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inwestora. 
 
1.5.1.  Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy: 
− teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi 
− egzemplarz dokumentacji projektowej i egzemplarz ST.  
 
1.5.2.    Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy. 
 
1.5.3.   Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią cześć umowy, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych elementów obowiązuje kolejność ich waŜności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu robót 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót. Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe 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.  
Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla 
osób lub własności społecznej. 
 
1.5.6 Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem, wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
 
 



 5

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 
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 lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania robót i po ich zakończeniu, zgodnie z wymaganiami właściciela. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora 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. 
 
1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposaŜenia na i z terenu robót.  
 
1.5.10 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.  
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej . 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami, i będzie w pełni odpowiedzialny 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci kanalizacji powinny odpowiadać 
normom krajowym zastąpionym, jeśli to moŜliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom 
europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały 
powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 
 
2.2. Przewody rurowe. 
 
2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC. 
Rury kanalizacyjne PVC o φ315, φ200 i φ160mm z rur PVC, typ S, SN8, SDR 34, lite jednorodne . 
 
2.3. Studzienki kanalizacyjne 
Studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego φ 425 wyposaŜone w pokrywy D400kN, osadzone teleskopowo.  
Studzienki kanalizacyjne i rewizyjne o średnicy 425mm, zgodnie z aktualnymi PN, PN-EN. Stosowane z kinetami 
połączeniowymi oraz karbowanymi rurami trzonowymi. 
 
2.4. Kruszywo na podsypkę 
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Podsypka moŜe być wykonana z gruntu piaszczystego lub Ŝwiru. UŜyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać 
wymaganiom stosownych norm. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem i zachowały swoją jakość. 
 
3.  SPRZĘT 
 
3. 1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.  
 
3.2. Sprzęt do robót montaŜowych 
Sprzęt montaŜowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST w terminie przewidzianym 
umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych.  
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.2.  Transport i rozładunek rur PVC 
Ze względu na specyficzne cechy rur PVC naleŜy przestrzegać następujących dodatkowych wymagań: 
− transport powinien odbywać się tak, Ŝeby uniknąć uszkodzeń mechanicznych (rozłoŜenie tektury falistej, 

wysokość składowania do 1,0m) 
− przewóz powinien się odbywać w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C 
− załadunek i rozładunek nie wymaga uŜycia specjalnego sprzętu - rury mogą być przenoszone ręcznie. 
Przewóz powinien być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej długości, tak aby wolne 
końce wystające poza skrzynię nie byty dłuŜsze niŜ 1,0m. 
 
4.3. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji 
składników, zmiany składu mieszanki, zniszczenia mieszanki i obniŜenia temperatury przekraczającej granicę 
określoną w wymaganiach technologicznych. 
 
4.4. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, z zachowaniem wszelkich przepisów. 
 
5.  SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 
5.1. Rury przewodowe PVC 
Rury naleŜy składać na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leŜącej jedno- lub wielowarstwowo. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.    
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
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zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Rury 
składować w stosach na równym podłoŜu, na podkładach drewnianych. Wysokość stosu rur powiązanych w wiązki 
nie powinna przekraczać 2m. Kolejne warstwy rur powinny być oddzielone przekładkami drewnianymi i układane 
kielichami naprzemianlegle, z wysunięciem kielichów poza końce rur. Podczas manipulowania, ładowania, 
transportu, rozładowywania i składowania naleŜy zachować środki ostroŜności. Nie dopuszcza się uŜywania lin 
stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania ładunku. W trakcie składowania rury naleŜy chronić przed 
szkodliwym działaniem promieni słonecznych (zakryć plandeką) oraz temperaturą (max temp. w miejscu 
przechowywania +30°C). 
 
5.2. Elementy studzienek z tworzyw sztucznych 
Poszczególne elementy studzienek są pakowane oddzielnie na paletach i bandowane folią. Powinny być składane 
w pozycji pionowej, w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń ścian i króćców podłączeniowych. Składowanie 
powinno umoŜliwić dostęp do poszczególnych elementów studzienek. Składowane elementy studni nie powinny 
być naraŜone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowania nie 
powinna przekroczyć +30°C. 
 
5.4. Kruszywo 
Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób zabezpieczający je przed 
zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 
 
6.  WYKONANIE ROBÓT 
 
6.1.Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami ST oraz poleceniami Inwestora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inwestor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez IN nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje IN 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych, 
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych.  
 
6.2 Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie. 
 
6.3. Roboty ziemne 
Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte szalowane. 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 kanału, do których 
dodaje się obustronnie 0,4m jako zapas na deskowanie i uszczelnienie styków. Szalowanie ścian naleŜy prowadzić 
w miarę pogłębiania wykopu. Wydobyty z wykopu grunt, powinien być wywieziony w miejsce wskazane przez 
Inwestora a częściowo składowany na odkład. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym 
w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyŜszym od rzędnej 
projektowanej o 0,1m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,1 m gruntu, powinno być wykonane bezpośrednio przed 
ułoŜeniem rur  i warstw drenarskich. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z 
IN. Przy przejściu pod napotkaną przeszkodą terenową moŜna pozostawić pas ziemi, pod którym wykopanym 
tunelikiem przechodzi się przewodem. 
 
6.4. Przygotowanie podłoŜa 
W gruntach suchych piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłoŜem jest grunt naturalny 
o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Wykop nie powinien być wykonany od razu do pełnej głębokości.  
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6.5. Roboty montaŜowe 
Rurociągi kanalizacyjne układać ze spadkiem i na głębokościach podanych w projekcie.  
 
6.5.1.  Rury przewodowe z PVC 
Przewód powinien być ułoŜony na podsypce tak, aby opierał się na niej wzdłuŜ całej długości co najmniej 33% 
swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczególne odcinki powinny być unieruchomione przez obsypanie 
piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła połoŜenia do czasu wykonania 
uszczelnienia złączy. Połączenie rur wykonać poprzez kielichy przy uŜyciu uszczelek wargowych z SBR. 
Rury układać w temperaturze od 0 do +30 stopni C. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z 
budowy naleŜy zabezpieczyć końce ułoŜonego kanału przed zamuleniem. 
 
6.6 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypanie rur w wykopie naleŜy prowadzić w trzech etapach : 
I etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń przewodów; 
II etap - próba szczelności, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń; ułoŜenie na warstwie ochronnej 
folii ostrzegawczej o szerokości 0,1 - 0,2m ze ścieŜką metalizowaną 
III etap - zasyp wykopu do powierzchni terenu 
Materiałem zasypu warstwy ochronnej powinien być piasek sypki, drobno lub średnioziarnisty, bez grud i kamieni. 
Do zasypki moŜna uŜyć gruntu rodzimego pod warunkiem, Ŝe nie zawiera kamieni. 
Warstwę ochronną naleŜy ubijać ubijakami drewnianymi lub metalowymi (w odległości 10cm od rury). Obsypka 
powinna być zagęszczona w zaleŜności od warunków obciąŜenia. 
 
7.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
7.1.Certyfikaty i deklaracje 
KaŜda partia materiałów dostarczona do robót będzie posiadać odpowiednie dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy.  
 
7.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
określoną w niniejszej ST, a w szczególności: 
− sprawdzenie rzędnych ułoŜenia przewodów, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa z kruszywa mineralnego, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową lokalizacji przewodów i studzienek, 
− sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów, 
− badanie szczelności kanału i studzienek, 
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
− próba szczelności. 
 
7.3. Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych 
Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych naleŜy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami  aktualnych norm PN, 
PN-EN. Przewody kanalizacyjne naleŜy poddać badaniom w zakresie szczelności na: 

− eksfiltrację   -  przenikanie wód lub ścieków z przewodu do gruntu 
− infiltrację      -  przenikanie wód gruntowych lub ścieków do przewodu kanalizacyjnego 

 
8. OBMIAR ROBÓT  
 
8.1 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 
Inwestora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.  
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Jakiekolwiek wady, braki lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celów określonych w umowie (okresy płatności na rzecz Wykonawcy) 
lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inwestora. 
 
8.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 mb wykonanej i odebranej kanalizacji. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 
 
9.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały 
wyniki pozytywne. 
 
9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót podlegających 
zakryciu. Roboty te naleŜy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, uniemoŜliwiających odbiór robót 
poprzednich.  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− roboty montaŜowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłoŜem, 
− wykonane studzienki kanalizacyjne , 
− zasypany  zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
 
9.3. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty, chyba Ŝe umowa stanowi inaczej: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeŜeli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
3. protokoły odbioru skrzyŜowań i/lub kolizji sporządzone z gestorami poszczególnych sieci uzbrojenia,  
4. geodezyjną dokumentację powykonawczą 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty po względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
9.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie dotyczącym odbioru końcowego robót.  
 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
10.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Cena jednostki obmiarowej 
obejmuje elementy wyszczególnione w w/w umowie.  
 
10.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
− oznakowanie robót, 
− dostawę materiałów, 
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− wykonanie robót przygotowawczych, 
− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
− przygotowanie podłoŜa, 
− wykonanie włączenia do czynnej sieci kanalizacyjnej, 
− ułoŜenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni,  
− zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
11.1. Normy 
1.    PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
2.    PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
3.    PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
4.    PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5.    PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 

mieszanka 
6.    PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
7.    PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością 

8.    PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu cięŜkiego) 
9.  PN-B-10729 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne 
10.  PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
 
11.2. Inne dokumenty 
  
  1. 
 
  2. 
 

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – 
2003 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych – tom I rozdz. IV, Arkady 1989 r. – 
Roboty ziemne. 
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