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1 Wstęp
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z budową rurociągów i ich uzbrojenia dla zbiornika retencyjnego wód
opadowych i roztopowych „ZB-Z” wraz z przebudową niezbędnych elementów infrastruktury
odwodnieniowej likwidacją nieczynnego odcinka rowu K na terenie Pomorskiego Centrum
Inwestycyjnego (PCI) w Gdańsk.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy
zlecaniu i realizacji robót:
• doprowadzeniu i odprowadzeniu wód nowymi przewodami kanalizacji deszczowej, oraz
przyłączeniu do projektowanego i istniejącego systemu odwodnienia na terenie PCI;
• montaż klap zwrotnych;
• montaż regulatora przepływu;
• montaż krat zabezpieczających;
w ramach realizacji zamówienia podanego w pkt. 1.1.

1.3 Przedmiot i zakres robót objętych w ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy
montażu sieci kanalizacyjnych oraz obiektów i urządzeń na tych sieciach, a także roboty tymczasowe
oraz prace towarzyszące.
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wymienionych wyżej są między innymi: odwodnienie
wykopu na czas montażu rurociągów w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych
(względnie opadowych), wykopy, umocnienia ścian wykonanie podłoża, zasypanie wykopów wraz z
zagęszczeniem obsypki i zasypki, itp.
Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras
sieci kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzację powykonawczą.
Zakres opracowania obejmuje sieć kanalizacyjną wraz ze studniami.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia niżej podane są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i ENPN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.
Ponadto:
System kanalizacyjny – sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do
odprowadzania ścieków i/lub wód opadowych od przykanalików do oczyszczalni lub innego miejsca
utylizacji.
System grawitacyjny – system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości,
a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku
częściowego napełnienia.
Studzienka prefabrykowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej i komin
włazowy są wykonane z prefabrykatów.
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Studzienka włazowa – studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania
czynności eksploatacyjnych w kanale.
Regulator przepływu – urządzenie mające na celu zapewnienie stałej wartości natężenia odpływu cieczy,
jak i stabilizacja przepływów przed oraz za urządzeniami.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące wykonywanych robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, Specyfikacjami technicznymi, wiedzą i sztuka budowlaną.

1.6 Dokumentacja robót montażowych
Dokumentację robót montażowych sieci kanalizacji i sieci wodociągowej stanowią:
– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1133),
– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami),
– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień
publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 z późn. zmianami),
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z późn. zmianami),
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami
z badań kontrolnych,
– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
późniejszymi zmianami).
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.
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2 Wymagania dotyczące właściwości materiałów
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mieć:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą
techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.

2.2 Rodzaje materiałów
2.2.1 Rury
Kanalizacyjne rury Ø315 mm oraz Ø400 mm z PVC-U o sztywności obwodowej SN8 lub
równoważne, o ściance litej

2.2.2 Studnie kanalizacyjne
Prefabrykowane kręgi betonowe Ø1000 mm, Ø1500 mm, oraz Ø2000 mm łączone na uszczelkę
gumową – beton C35/45. Studzienki z zewnątrz należy zaizolować poprzez dwukrotne gruntowanie
roztworem asfaltowym oraz posmarowanie lepikiem asfaltowym.
Studnie wyposażone będą we włazy nastudzienne DN600, DN800:
• spełniające wymagania PN-EN 124-2
• żeliwno betonowe, żeliwo szare z wypełnieniem betonowym C35/45, klasa ekspozycji XF4,
mrozoodporność F150,
• wentylowane, powierzchnia otworów powyżej 100cm2
• głębokość pokrywy min 50 mm,
• pozycjonowana,
• prześwit powyżej 600 / 800 mm
• z uszczelką,
• rygle,
• klasa obciążenia D400,
• w pasie jezdnym stosować płyty odciążające i pierścienie odciążające,
• w terenie zielonym wystawić włazy studni min 100mm ponad teren.
Włazy należy zabezpieczyć przed kradzieżą.
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2.2.3 Regulatory przepływu
Prefabrykowane regulatory przepływu należy instalować w sposób „na mokro. Regulatory należy
wykonać ze stali nierdzewnej gatunek 1.4301.

3 Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i narzędzi
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robót. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do
pracy oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być później zmieniany bez
jego zgody.

4 Wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba
środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, w
terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych
parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone
przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

4.1 Wymagania dotyczące przewozu rur i studni kanalizacyjnych
Materiały powinny być przewożone w sposób zgodny z instrukcją producenta. Można użyć
dowolnego środka transportu spełniającego wymagania określone przez producenta. Materiał należy
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się oraz układać w warstwach według wytycznych
producenta oraz w zależności od środka transportu i wytrzymałości palety. Rozmieszczenie materiału
powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku.
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4.2 Wymagania dotyczące przewozu kruszyw
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3 Składowanie studni, rur i kształtek w wiązkach lub luzem
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego
pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych
należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww.
wymaganiom.
Składowanie studzienek prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane należy składować na placu składowym o wyrównanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być układane w stosach o wysokości do 1,80 m.
Stosy powinny być zabezpieczone przed przewróceniem.

5 Wymagania dotyczące wykonania robót
5.1 Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do montażu sieci należy:
• dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu i trwale oznaczyć je w terenie za pomocą
kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej
ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi
przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi,
• wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999,
• obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku
wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych),
• przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących
PN i EN-PN, STWiOR i postanowieniami Kontraktu – umowy.

5.2 Montaż rurociągów
Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami:
– montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
– montaż odcinków rurociągu w wykopie.
Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na
całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej ¼ obwodu, powinny być unieruchomione
przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do
czasu wykonania uszczelnienia złączy. Spadki kanałów zgodnie z dokumentacją projektową. Głębokość
posadowienia zgodnie z dokumentacją projektową. Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność
odpowiedniego ocieplenia kanału.
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać
w temperaturze nie mniejszej niż +5° C. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z
budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem.

8

Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych i roztopowych "ZB-Z" z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą
towarzyszącą, wraz z przebudową niezbędnych elementów infrastruktury odwodnieniowej oraz likwidacją nieczynnego odcinka
rowu K na terenie Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego (PCI) w Gdańsk

5.3 Studnie kanalizacyjne
Studnie kanalizacyjne powinny być szczelne i muszą spełniać wymagania określone w
PN-B/10729:1999. Elementy prefabrykowane studzienek powinny być montowane zgodnie z
instrukcjami producentów.

5.4 Odwodnienie wykopów
Zakres prac odwodnieniowych należy dostosować do aktualnych warunków hydrogeologicznych.
Wszędzie w wykopach może się pojawić konieczność odwodnienia lokalnego oraz w razie wystąpienia
silnych długotrwałych opadów lub w okresie po roztopach wiosennych. Wykonawca przedstawi do
akceptacji Zamawiającemu szczegółowy opis proponowanych metod odwodnienia wykopów na czas
budowy, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych Robót.
Dopuszcza się wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadniania wykopów, pod następującymi
warunkami:
•
•

•
•
•

projekt odwodnienia musi uzyskać akceptację Zamawiającego,
odwodnienie wykopów musi doprowadzić do obniżenia aktualnego zwierciadła wody
gruntowej, poniżej dna wykopu, tak aby zagęszczanie warstw podsypki, zasypki i obsypki
dla rurociągów oraz warstw konstrukcyjnych zbiornika odbywały się w warunkach wykopu
suchego,
odwodnienie wykopów musi zapewnić swobodny dostęp do dna wykopu gdzie będą
montowane elementy konstrukcyjne zbiornika i infrastruktury podziemnej
odwodnienie wykopów nie może doprowadzić do naruszenia stateczności pobliskich,
istniejących budowli,
odwodnienie wykopów nie może doprowadzić do trwałego naruszenia stosunków
gruntowo - wodnych w zasięgu oddziaływania tego odwodnienia.

Dopuszcza się inne metody odwodnienia, pod warunkiem zaakceptowania ich przez
Zamawiającego. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę innej niż zalecana technologii
odwodnienia wszystkie dodatkowe koszty z tym związane pokrywa Wykonawca.

6 Kontrola jakości robót
6.1 Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych i wodociągowych
Szczelność przewodów należy zbadać zgodnie z zasadami określonymi w PN-EN 1610:2002.
Badanie to powinno być przeprowadzone z użyciem wody (metoda W).
Próbę szczelności dla rurociągów grawitacyjnych przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610. Szczelność
przewodów kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia
próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie
to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. Wymagania
dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeżeli uzupełnienie wody do początkowego jej poziomu
nie przekracza dla powierzchni zwilżonej:
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•
•
•

0,15 l/m2 dla przewodów,
0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi,
0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Przeprowadzić próbę szczelności rurociągu ciśnieniowego na ciśnienie próbne, wynoszące 10 bar.
Próbę przeprowadzić dla całego odcinka wykonanego rurociągu. Końce rurociągu zamknąć
odpowiednimi zaślepkami z uszczelnieniem. Do próby zastosować pompę hydrauliczną, czasomierz oraz
2 sprawdzone manometry sprężynowe o średnicy nie mniejszej niż 160 mm i o takim zakresie skali, aby
odczyt ciśnienia próbnego zawierał się w zakresie od 50% do 70% skali, zaś wielkość działki była nie
większa niż 0,01 MPa. Badanie szczelności należy przeprowadzić w takich warunkach, aby przewód nie
był nasłoneczniony oraz aby temperatura powierzchni zewnętrznej przewodu wynosiła nie mniej niż 1oC.
Przewód nie może być zanieczyszczony od zewnątrz. Ewentualne zanieczyszczenia powinny być
usunięte. W czasie badania powinien być możliwy dostęp do złączy ze wszystkich stron.
Próbę należy uznać za pozytywną, jeśli w ciągu 30 minut nie nastąpi spadek ciśnienia próbnego
w rurociągu.

6.2 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 SST i zaakceptowaną przez Inżyniera.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa
mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,
sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

7 Warunki dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
7.1 Jednostki i zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonanych zgodnie z dokumentacją
projektową i ST.

8 Sposób odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w rozdziale „Wymagania ogólne". Celem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
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przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.1 Badanie przy odbiorze
Badania odbiorowe przewodów sieci kanalizacyjnych zależne są od rodzaju odbioru technicznego
robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających
i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny być zgodne
z wymaganiami PN-B 10725:1997, PN-EN 1610:2002.

8.2 Odbiór techniczny częściowy
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:
– zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne odchylenie
w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1 m dla przewodów z tworzyw
sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
powinno przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych ±0,05 m,
– zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podłoża naturalnego sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem,
– zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją,
– zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny i
średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony,
– zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610:2002
dla kanalizacji grawitacyjnej.
Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez
okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do
poziomu terenu.
Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury.
Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610:2002.
Wyniki badań wraz z protokołem próby szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza
się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i
aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i armatury, kształtek, studzienek kanalizacyjnych,
zwieńczeń wpustów i studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony podczas spisywania protokołu
odbioru technicznego – częściowego, stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika
budowy o wykonaniu odbioru technicznego – częściowego.
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
technicznym – częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające
zakryciu, zapewnić dokonanie próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację
przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą.

8.3 Odbiór techniczny końcowy
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:
– zbadaniu zgodności stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacją techniczną,
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– zbadaniu protokołów odbioru: próby szczelności oraz wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki
wykopu,
– zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
– zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych.
Wyniki badań wraz z protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego,
projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu
zasypki wykopu i inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru
technicznego końcowego, na podstawie którego przekazuje się inwestorowi wykonany przewód sieci.
Konieczne jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
końcowego. Teren po budowie powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze końcowym złożyć oświadczenia:
– o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia
na budowę i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w warunkach
przepisami i polskimi normami),
– o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy
i sąsiadującej z budową nieruchomości.

9 Podstawa rozliczenia robót podstawowych, tymczasowych i prac
towarzyszących
9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w KZ-ST-S-D002-A „Wymagania ogólne". Zgodnie
z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej ST. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prawidłowe oszacowanie ilości robót niezbędnych do prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia. W Cenie Ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie robót
objętych niniejszymi ST należy uwzględnić: wszystkie materiały, robociznę i sprzęt niezbędne do
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

9.2 Zasady rozliczenia płatności
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu
odbioru końcowego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych
robót obliczona na podstawie określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i
ilości robót potwierdzonych przez zamawiającego.
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe sieci
kanalizacyjnych uwzględniają:
– oznakowanie robót,
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,
– wykonanie robót ziemnych,
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– montaż rurociągów,
– wykonanie prób ciśnieniowych,
– usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót,
– doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego.

10 Przepisy związane
10.1 Normy
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.
PN-EN 1997-1:2008; PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05 - Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne - Część
1: Zasady ogólne
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
PN-EN 752:2017-06 Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne -- Zarządzanie systemem
kanalizacyjnym
PN-EN 13476-1:2018-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych
z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 1:
Wymagania ogólne i właściwości użytkowe
PN-EN 13476-2+A1:2020-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych
z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 2:
Specyfikacje rur i kształtek z gładką wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnią oraz systemu, typ A
PN-EN 13476-3+A1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych
z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 3:
Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej
oraz systemu, typ B
PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1:
Specyfikacje rur, kształtek i systemu
PN-EN 588-1:2000 Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Część 1: Rury, złącza i kształtki do systemów
grawitacyjnych
PN-EN 588-2:2004 Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Cześć 2: Studzienki włazowe i niewłazowe
PN-EN 124-1:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kołowego -- Część 1: Definicje, klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, właściwości
użytkowe i metody badań
PN-EN 124-2:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kołowego -- Część 2: Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych
wykonane z żeliwa
PN-EN 124-4:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kołowego -- Część 4: Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych
wykonane z betonu zbrojonego stalą
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EN 13101:2005 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych
PN-EN 1917:2004; PN-EN 1917:2004/AC:2009 - Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe
PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej
PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy
rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma
PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy
rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne.

10.2 Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
późn. zmianami).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn.
zmianami).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.
zmianami).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).
– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu
ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zmianami).

10.3 Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. – w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.
U. Nr 38, poz. 455).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie systemów oceny
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności
oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 1780 z
późn. zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).
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towarzyszącą, wraz z przebudową niezbędnych elementów infrastruktury odwodnieniowej oraz likwidacją nieczynnego odcinka
rowu K na terenie Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego (PCI) w Gdańsk

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. – w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dni 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

10.4 Inne dokumenty
•

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
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