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Podpis

ST-00 - Wymagania ogólne
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzenia
ścieków 45 231 300 – 8

W tym :
- roboty ziemne

45 110 000 – 1

- wykopy i roboty ziemne

45 111 200 – 0

- zasypanie , kształtowanie terenu

45 112 710 – 5

- budowa nasypów

45 243 510 – 0

- wyrównanie terenu

45 236 000 – 0

- instalacja rurociągów

45 231 112 – 3

- fundamentowanie

45 262 210 – 6

- układanie rurociągów

45 231 110 – 9

- ścianki szczelne

45 243 600 – 8

- roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45 232 400 – 6

- zagospodarowanie terenu

45 111 291 – 4

- oczyszczenie terenu

45 111 213 – 4

- rekultywacja ( plantowanie )

45 112 330 – 7

- roboty drogowe

45 233 226 – 9

- roboty w zakresie dróg

45 233 120 – 6

- roboty konstrukcyjne

45 233 000 – 9

- roboty mieszane – wykopy

45 111 200 – 0
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1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót budowlanych

związanych z budową kanalizacji sanitarnej

w miejscowości Przysieki – etap II.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna (STWiORB) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko
w przypadku małych, prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Opracowanie swoim zakresem obejmuje: roboty związanych z wykonaniem sieci
kanalizacyjnej oraz przyłączy do poszczególnych budynków w miejscowości Przysieki – etap
II wg opracowanej dokumentacji wykonawczej.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem
sieci oraz przyłączy do budynków i obejmują następujące zakresy robót :
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna
- kanalizacja ciśnieniowa
- przepompownia ścieków

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami do budynków jest to sieć
rurociągów grawitacyjnych służących do odbioru ścieków sanitarnych

1.4.2.

Przykanalik odcinek kanału sanitarnego biegnący od pierwszej studzienki przy
budynku do budynku.

1.4.3.

Rura ochronna – rura z tworzywa sztucznego zabezpieczająca projektowany kanał
w miejscu krzyżowań z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego

1.4.4.

Skrzyżowanie – takie miejsce na trasie projektowanego kanału w którym część rzutu
poziomego kanału przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innego
urządzenia

podziemnego lub nadziemnego np.

rurociągu, gazociągu,

sieci

wodociągowej kabli, elektrycznych lub torów kolejowych
1.4.5.

Trasa kanału- pas terenu którego osią symetrii jest linia prosta łącząca dwie
studzienki kanalizacyjne /dla kanałów grawitacyjnych/ w którym ułożony jest rurociąg
kanalizacyjny
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1.4.6.

Trasa

kanału

ciśnieniowego-pas

terenu

którego

osią

symetrii

jest

linia

prosta,łamana,lub falista łącząca dwa lub więcej urządzeń w którym ułożony jest
rurociąg
1.4.7.

Droga tymczasowa/montażowa/-droga specjalnie przygotowana ,przeznaczona do
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania

1.4.8.

Dziennik budowy -opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt,z ponumerowanymi
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania
poleceń i innej korespondencji pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem.

1.4.9.

Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

1.4.10. Kosztorys ofertowy-wyceniony kosztorys “ślepy”.
1.4.11. Kosztorys ”ślepy” - wykaz robót z podaniem ich ilości /przedmiar/w kolejności

technologicznej/
1.4.12. Księga Obmiaru-akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami

służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie
wyliczeń,szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
1.4.13. Materiały

-wszelkie

tworzywa

niezbędne

do

wykonania

Robót,

zgodnie

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez
Inżyniera.
1.4.14. Objazd tymczasowy -droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do

przeprowadzenia ruchu na okres budowy
1.4.15. Odpowiednia

tolerancjami

zgodność

-zgodność

przyjmowanymi

wykonywanych

zwyczajowo

dla

robót

danego

z

dopuszczonymi

rodzaju

robót,

oraz

z Dokumentacją Projektową.
1.4.16. Odległość między przedmiotami-odległość między punktami przedmiotów najbliżej

siebie położonych/np odległość pomiędzy rurociągami/
1.4.17. Odległość pionowa między przedmiotami-odległość między rzutami pionowymi

przedmiotów
1.4.18. Odległość pozioma między przedmiotami-odległość między rzutami poziomymi

przedmiotów
1.4.19. Polecenie Inżyniera -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera,

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót,

lub innych spraw

związanych z prowadzeniem budowy.
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1.4.20. Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji

projektowej.
1.4.21. Przedsięwzięcie budowlane -kompleksowa realizacja projektowanej inwestycji
1.4.22. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego stanowiący utrudnienie

w realizacji zadania budowlanego
1.4.23. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego.
1.4.24. Rysunki

-część

Dokumentacji

Projektowej,

która

wskazuje

lokalizację,

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.
1.4.25. Zadanie budowlane -część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną

całość konstrukcyjną i technologiczną zdolne do samodzielnego spełnienia
przewidzianych funkcji techniczno-użytkowych

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w STWiORB i poleceniami
Inżyniera oraz ze sztuką budowlaną.
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, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów,
dziennik budowy oraz dokumentację projektową.
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 robót montażowych kanalizacji sanitarnej
Dokumentację robót montażowych stanowią:


projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę;



projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072);



specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót /obligatoryjna w przypadku
zamówień

publicznych/,

sporządzona

zgodnie

z

rozporządzeniem

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


dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002r. 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 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. 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/.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB
Dokumentacja projektowa, STWiORB 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
następująca kolejność ich ważności:
 Dokumentacja Projektowa.
 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
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 rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją
projektową i STWiORB.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji.

Cechy

materiałów

i

elementów

budowli

muszą

wykazywać

zgodność

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją
projektową lub STWiORB 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 tereny budowy
Roboty budowlane („pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejących obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego
robót. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na
bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze,
sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
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 Inżyniera projektu 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.
Roboty o charakterze inwestycyjnym
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 Inżyniera projektu.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżyniera
projektu.
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Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem
w sposób uzgodniony z Inżyniera projektu.
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.
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy 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.
9

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 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/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania
z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający
nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.
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1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na
drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co
do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim
przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby
pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.
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.
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.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie ustaleń zapisanych w planie
BIOZ. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.5.11. 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 odwodnienie drogi 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.
1.5.12. 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.
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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.
1.5.13. 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/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

2.

MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Stosować należy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą

o wyrobach budowlanych [18].
Wszystkie

materiały

dla

danego

zakresu

robót

należy

stosować

zgodnie

z Dokumentacją Projektową opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie przyjęte materiały
winny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych a w wypadku
braku norm powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni, lub innym umownym
warunkom.

2.2 Rury kanalizacyjne
2.2.1. Rury z niezmiękczonego polichlorku winylu PVC-U
Rury i kształtki z PVC-U SN12 SDR34 SLW60 Ø160 i Ø200 mm wykonanych z litego
materiału. System SN12 winien być wyposażony w uszczelkę na stałe osadzoną w kielichu.
Pozwalającą na lepszy i szybszy montaż (uszczelka nie podwija się) System rur na
szczelności do 2,5 bara zapobiegający infiltracji oraz eksfiltracji kolektora.
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE RUR I KSZTAŁTEK PRODUKOWANYCH PRZEZ TEGO
SAMEGO PRODUCENTA – DLA SYSTEMU GRAWITACYJNEGO
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Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Zamówienie
obejmuje wykonanie kolektorów ściekowych z rur i kształtek PVC-U wykonanych z litego
materiału. System rur i kształtek musi być wyposażony w gumową uszczelkę wargową
zintegrowaną w kielichu z pierścieniem z polipropylenu, olejoodporna montowaną przez
producenta. Szczelność min. 2,5 bara. System o średnicach i grubości ścianek: DN/OD
160x5,5; DN/OD 200x6,6; DN/OD 250x8,2; DN/OD 315x10,0 – rury bezkielichowe, łączone
na złączki dwukielichowe produkowane metodą wtrysku bezpośredniego. Sztywność rur i
kształtek SN 12kN/m²; SDR 34; SLW 60. UWAGA!. Kształtki od DN/OD 160 do DN/OD 315
muszą być produkowane metodą wtrysku bezpośredniego. Rury i kształtki muszą posiadać
Aprobatę Techniczną ITB. Zastosowane rury i kształtki muszą być ze sobą kompatybilne, a
więc stanowić jeden system i być produkowane przez jednego producenta ( ze względu na
różnice w tolerancji wykonania ). Możliwość układania systemu rur i kształtek w temperaturze
do -10 stopni Celsjusza ( rury oznaczone kryształkiem lodu ). Rury muszą posiadać nadruk
od wewnątrz umożliwiający identyfikację podczas inspekcji telewizyjnej. Przykrycie rur i
kształtek SN 12 SDR 34 min. 0,5 m., przy obciążeniu kołowym SLW 60. Rury muszą być
odporne na płukanie przy ciśnieniu min. 240 bar. Badanie musi być przeprowadzone przez
niezależny instytut i potwierdzone przez producenta.

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1.

Studzienki PVC-U
Uzbrojenie kanału stanowić będą studzienki rewizyjno – połączeniowe betonowe

Ø1000 mm z przejściem szczelnym SN12 lub studzienki PVC-U SN12 Ø400 mm
rozmieszczone na trasie kanału w miarę potrzeb.
Zamówienie obejmuje wykonanie studni DN 400 z PVC-U wykonanych z litego
materiału. Studni DN 400 musi być wyposażony w gumową uszczelkę wargową
zintegrowaną w kielichu z pierścieniem z polipropylenu, olejoodporna montowaną przez
producenta. Szczelność studni DN 400 min. 2,5 bara. Sztywność studni DN 400 min. SN
12kN/m²; SDR 34; SLW 60. Studzienki muszą być wyposażone w gumową uszczelkę
wargową zintegrowaną w kielichu z pierścieniem z polipropylenu, olejoodporna montowaną
przez producenta, oraz nastawne kielichy DN 160 i DN 200 ( wyposażone w przeguby
kulowe ) do podłączeń rur kanalizacyjnych, umożliwiające regulację sferycznie – w każdym
kierunku min. 11°. Możliwość układania systemu studni DN 400 w temperaturze do -10
stopni Celsjusza ( studnie oznaczone kryształkiem lodu ).
2.3.2.

Płyty prefabrykowane Jomb

Płyty JOMB powinny mieć grubość 10cm i wymiar 40x60cm.
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2.3.3.

Płyty ściekowe betonowe typ korytkowy

Płyty ściekowe powinny mieć grubość 15cm i wymiar 50x50cm, wykonane z betonu
wibrowanego klasy min. C25/30.
2.3.4.

Kruszywo na podsypkę
Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę

powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. [8], [9].

2.4. Beton
2.4.1.

Cement
Do betonu należy zastosować cement 32,5 lub 42,5 wg normy [2].

2.4.2.

Kruszywo
Do betonu należy zastosować kruszywo zgodne z normą [4], [5]. Marka kruszywa nie

może być niższa niż klasa betonu (np. B-30 – marka min. 30, B-20 – marka min. 20).

2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom [2].

2.6. Składowanie materiałów
2.6.1.

Ogólne wymagania dotyczące składowania
Składowanie materiałów należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producentów.

2.6.2.

Rury kanalizacyjne
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.
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości
i

gatunków

w

sposób

zapewniający

stateczność

oraz

umożliwiający

dostęp

do

poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.
2.6.3.

Kruszywo
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.
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2.6.4.

Urobek
Ziemię z wykopów należy częściowo składać w wydzielonym miejscu na terenie

budowy . Zgodnie z normą PN-99/B-06050 – nie wolno składać urobku w obrębie klina
odłamu ściany wykopu.

3.

SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykopy tak mechaniczne jak i ręczne należy wykonać przy użyciu sprzętu
zaakceptowanego przez Inżyniera.. Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym
wymaganiom, co do jakości jak i wytrzymałości ,winien mieć ustalone parametry techniczne
i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie
z przeznaczeniem..

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:


żurawi budowlanych samochodowych,



koparek przedsiębiernych,



spycharek kołowych lub gąsienicowych,



sprzętu do zagęszczania gruntu,



równiarek,



ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych,



ubijaków o ręcznym prowadzeniu,



wibratorów samobieżnych,



płyt ubijających,



ew. sprzętu do podwieszania i podciągania,



wciągarek mechanicznych,



beczkowozów.

4.

TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Transport rur samochodami jest uregulowany odnośnymi przepisami ruchu kołowego
na drogach publicznych. Transport materiałów należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami
producentów.

4.2. Transport rur kanalizacyjnych
Rury, zarówno tworzywowe jak i stalowe, mogą być przewożone dowolnymi środkami
transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
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Wykonawca

zabezpieczy

wyroby

przewożone

w

pozycji

poziomej

przed

przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie
ruchu pojazdów.
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian
środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.
Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś
poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem
wyściółkowym /o grubości warstwy od 2 do 4cm po ugnieceniu/.

4.5. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe,
które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach
technologicznych.

4.6. Transport kruszyw
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z normą [13].

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Roboty wykonawcze prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej. Prowadzenie tych robót jest możliwe jedynie pod nadzorem
osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe /z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne/, a szkice sytuacyjne
reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi.

5.3. Roboty ziemne
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót wykopu /ręcznie lub mechanicznie/ powinny być dostosowane do głębokości wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
Roboty ziemne związane z budową kanalizacji należy prowadzić zgodnie
z przepisami zawartymi w normie BN-83/8336-2 „Roboty ziemne - wymagania i badania przy
odbiorze” oraz przepisy BHP.
Szerokość wykopu o ścianach pionowych – umocnionych wg PN-EN 1610 [5]
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5.4.Przygotowanie podłoża
Na wykonanym suchym wykopie na podłożu zagęszczonym z podbudową warstwą
podsypki z piasku gr. 15 cm układamy przewody kanalizacyjne. Na ułożonym odcinku
przewodu - po sprawdzeniu prawidłowości spadku należy kolejno wykonać:
a) obsypkę warstwami gr. 20 - 30 cm nad przewodem piaskiem lub żwirem w strefie
rurociągu po obydwu stronach na wysokość 30 cm ponad górę rur do uzyskania min.
współczynnika – 90%. Zasypkę do uzyskania przykrycia rury warstwą 30 cm zagęszczać
należy ręcznie przy pomocy ubijaków drewnianych.
Pozostałą zasypkę należy do samej góry zagęszczać warstwami do uzyskania
wskaźnika stosownych dla wart podbudowy dróg tj.:
> warstwa górna - 0,98
> warstwa środkowa dolna - 0,85
b) konstrukcja podbudowy pod nawierzchnię drogi:
>

podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 30 cm,

>

nawierzchnia ze żwiru gr. 20cm.
Natomiast na terenach zielonych warstwa nad rurociągiem może być zasypana

materiałem rodzimym, przy zasypaniu piaskiem 0,30 cm ponad wierzch rury.

5.5. Roboty montażowe
Rurociągi układać ze spadkami i z zagłębieniami jak w dokumentacji projektowej.
Najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości
przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:
 dla kanałów o średnicy 0,2 m – 5,0 ‰,
 dla kanałów o średnicy 0,16 m – 10,0 ‰,
Głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od
1,0 do 1,3 m, lub należy dostosować do istniejących rzędnych.

5.6. Rury kanalizacyjne
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem
pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania
uszczelnienia złączy.
Uszczelnienia złączy rur kanałowych wykonać poprzez uszczelki systemowe
oferowane dla danego typu rur.
Połączenia kanałów wykonywać należy zawsze w studzience.
Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego
powinien zawierać się w granicach od 45 do 90.
Rury należy układać w temperaturze powyżej -10C, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywać w temperaturze nie niższej od +8C.
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Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy
zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem.
5.6.1. Przykanaliki
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu
przykanalików należy przestrzegać następujących zasad:


trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie,



długość przykanalika od budynku do studzienki, nie powinna przekraczać 20 m,



minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,16 m,



włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studni
rewizyjnej,



spadki przykanalików przyjąć jak w dokumentacji projektowej, jednak nie większe od.
25% /w przypadku rur tworzywowych/,



kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału
zbiorczego,
5.6.2. Studnie kanalizacyjne
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studni

kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:


studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów
w odpowiednich odległościach /max 50m przy średnicach kanału do 0,50m i 70m
przy średnicach powyżej 0,50m/ lub na zmianie kierunku kanału,



studnie połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch
kanałów bocznych,



wszystkie kanały w studniach należy łączyć oś w oś,



studnie należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru)
dnie wykopu lub przygotowanym fundamencie betonowym,



studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym.
Natomiast w trudnych warunkach gruntowych /przy występowaniu wody gruntowej,
kurzawki itp./ w wykopie wzmocnionym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanych robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót jak i jakość materiałów.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.

Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:



wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę,
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uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu
/aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania
materiałów wykonane przez dostawców itp./ [19], [20].

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.2.2.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót

w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej STWiORB i zaakceptowaną przez
Inżyniera.
W szczególności kontrola powinna obejmować:


sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych
stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1cm,



badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,



badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z
kruszywa mineralnego,



badanie odchylenia osi kolektora,



sprawdzenie

zgodności

z

dokumentacją

projektową

założenia

przewodów

i studzienek,


badanie odchylenia spadku kolektora odwodnienia,



sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,



sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,



badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,



sprawdzenie rzędnych posadowienia studni kanalizacyjnych i pokryw włazowych,



sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

6.2.3.



Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosić więcej niż  5cm,



odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m,



odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3cm,



odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5cm,



odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna
przekraczać  5mm,



odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),
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wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości
35m powinien być zgodny z pkt 5.6.5.,



rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością
do  5 mm.

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktycznie zakres wykonywanych robót w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym
zawiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej na
trzy dni przed tym terminem.
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową wykopu jest 1metr 3 ziemi w stanie rodzimym
Jednostką obmiarową podsypki, obsypki i zasypki jest 1m3 zużytego materiału
Jednostką obmiarową odeskowania jest 1m2 powierzchni deskowanej wykopów
Jednostką obmiarową dla kanału grawitacyjnego jest metr
Jednostką obmiarową dla studzienek kanalizacyjnych jest komplet

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:


roboty montażowe wykonania rur kanałowych,



wykonane studnie kanalizacyjne,



wykonana izolacja,



zasypany zagęszczony wykop.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym

wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

8.3. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz ich gotowość do
odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym Inżyniera.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami
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 Dziennik Budowy
 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
 Protokoły z przeprowadzonych prób szczelności
 Protokół odbioru przepompowni ścieków
 Protokół odbioru zasilania przepompowni ścieków
 Inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej
wykonaną przez uprawnioną jednostkę geodezyjną
Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:

 sprawdzić zgodność robót z umową, Dokumentacją Projektową, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, normami i przepisami
 sprawdzić

udokumentowanie

właściwej

jakości

wykonania

robót

odpowiednimi protokołami prób montażowych
 sprawdzić czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej
eksploatacji
 sporządzić

udokumentowanie

właściwej

jakości

wykonania

robót

odpowiednimi protokołami prób montażowych
 sporządzić protokół z odbioru technicznego z podaniem wniosków i ustaleń
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Płatność za metr kanału należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości
użytych materiałów i wykonanych robót przyjętą na podstawie wyników pomiarów i badań
oraz atestów producentów urządzeń i oględzin sprawdzających Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:


roboty pomiarowe,



oznakowanie robót,



dostawę materiałów,



wykonanie robót przygotowawczych,



rozebranie nawierzchni asfaltowych,



wywóz destruktu,



wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego
odwodnienie,



dowóz materiału na podsypkę i obsypkę,



przygotowanie podłoża pod kanały i studnie,



ułożenie kanałów i studni kanalizacyjnych,
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wykonanie izolacji studni,



zasypanie i zagęszczenie wykopu,



odtworzenie nawierzchni asfaltowych,



wywóz nadmiaru ziemi,



przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. USTAWY
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. Nr 0,
poz. 1409);
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113,
poz. 759);
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz.
881);
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. 2002 Nr 122, poz.
1321 z późn. zm.);
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 Nr 25,
poz. 150 z późn. zm.);
 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2010 Nr 101, poz. 648).

10.2. ROZPORZĄDZENIA
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001r. – w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. 2001 Nr 38, poz. 455);
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnica 2004 r. – w sprawie
systemów deklarowania

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich

oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. 2004 Nr 295, poz. 2011);
 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu
jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do
wydawania

europejskich

aprobat

technicznych

oraz

wykazu

wytycznych

do

europejskich aprobat technicznych (Dz. U. 2004 Nr 48, poz. 829);
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 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. 2003
Nr 47, poz. 401);
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126);
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041);
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2002 r. – zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953);
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.
U. 2013 Nr 0, poz. 1129).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U.2004 nr 198, poz. 2041 – z późniejszymi zmianami).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania
(Dz. U. 2004 nr 249, poz. 2497 – z późniejszymi zmianami)

10.3. NORMY


PN-EN 124:2000

Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni

dla

ruchu

pieszego

i

kołowego.

Zasady

konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością


PN-EN 197-1:2012

Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności
dotyczące cementu powszechnego użytku



PN-EN 206-1:2003,

Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i

A1:2005, A2:2006,

zgodność

Ap1:2004


PN-EN

Kruszywa do betonu.

12620+A1:2008


PN-EN 13101:2002

Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodności




PN-EN 1917:2004,

Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z

AC:2007

betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe

PN-EN 1610

Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
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10.4. INNE DOKUMENTY


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.01.2009 r. w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2009 Nr 27 poz.
169),

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006 Nr 123 poz. 858).
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