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1.     WSTĘP 

l.l.     Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z  budową kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjno-tłocznego na terenie Osiedla Kórnickiego 

w miejscowości Kostrzyn obejmującej wykonanie: 

- kolektorów zbiorczych oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem doprowadzających 

grawitacyjnie ścieki sanitarne z istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkalnej na terenie w/w osiedla, do 

istniejącej oczyszczalni ścieków.  

 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 Specyfikacja techniczna stanowi jeden z dokumentów przetargowych przy zlecaniu i 

realizacji robót  wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyf ikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjno-tłocznego. 

Szczegółowy zakres robót zawarty został w opracowanym projekcie budowlanym /opis 

techniczny, część rysunkowa i przedmiary robót/ 

1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1 Kanalizacja sanitarna-sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania        
ścieków socjalno-bytowych z poszczególnych posesji mieszkalnych. Zasada działania tego 
systemu kanalizacji polega na odprowadzeniu grawitacyjnym ścieków z istniejących zabudowań 
mieszkalnych do studzienek rewizyjnych na rurociągu zbiorczym usytuowanym w ciągu ulic 
osiedlowych, którymi ścieki grawitacyjne dopływać będą do istniejącej oczyszczalni ścieków. 
 
1.4.2 Przykanalik – kanał grawitacyjny przeznaczony do połączenia  wylotu ścieków z posesji ze 
studnią rewizyjną na kolektorze zbiorczym. 
 
1.4.3 Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
 
1.4.3.1 Studzienka kanalizacyjna-studzienka rewizyjna z PCV-na Przykanalik przeznaczona do 
kontroli odpływu ścieków z posesji. 
 
1.4.3.2. Studzienka rewizyjna połączeniowa z kręgów betonowych Ø 1,0 m-studzienka 
kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, oraz przeznaczona do łączenia 
przykanalików z kanałem zbiorczym. 
 
1.4.3.3. Przepompownia sieciowa. Z uwagi na konfigurację terenu uniemożliwiającą grawitacyjne 
doprowadzenie ścieków do istniejącej kanalizacji projektuje się wykonanie przepompowni 
sieciowej-obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe przeznaczone do 
przepompowywania ścieków. Przepompownia wyposażona jest w osprzęt i armaturę. Praca 
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przepompowni w pełni zautomatyzowana. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze 

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, Projektem Budowlanym oraz 

obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, Sztuką Budowlaną i poleceniami 

Inspektora Nadzoru.  

2.      MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać atesty i spełniać wymagania 

stawiane takim materiałom a w szczególności posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania 

potwierdzające spełnienie odpowiednich norm. 

Wykonawca zapewni odpowiednie przechowywanie i składowanie materiałów do czasu ich 

wbudowania. Materiały winny być  składowane tak aby zachowały swoją jakość i właściwości do 

Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

2.2. Rury kanałowe 

2.2.1. Rury kanalizacyjne 

Rury kanalizacyjne z PCV klasy „S” o średnicy Dz=160/3,9 mm o złączach kielichowych 

uszczelnionych na uszczelkę gumową stosowane będą do budowy przykanalików tj. podłączenia 

poszczególnych posesji ze studnią na kolektorze zbiorczym. 

Kolektory zbiorcze w ciągu dróg gminnych wykonane zostaną z rur kanalizacyjnych PCV klasy „S” 

o złączach kielichowych uszczelnionych uszczelka gumową o średnicy Dz=200-400 mm; 

2.2.2. Rurociąg tłoczny wykonany zostanie z rur PE/PN 6,3/ o średnicy 63/3,8 mm, łączonych 

przez zgrzewanie czołowe. 

2.3. Studzienki kanalizacyjne 

2.3.1. Studzienki rewizyjne i połączeniowe z kręgów betonowych /betonB-45/ o średnicy 1,0 m, 

przekryte włazami żeliwnymi typu ciężkiego /przejazdowe/. Dolny krąg studzienek z dnem i 

wyrobioną kinetą oraz z wbudowanymi kształtkami do połączenia z rurociągami o kreślonej 

średnicy. 

2.3.2. Studzienki rewizyjne na przył ączach domowych 

Studzienki typu Wavin z rury karbowanej o średnicy 425 mm z monolityczną kinetą i przekryciem 

pokrywą betonową na stożku lub pokrywą żeliwną 

2.3.3. Kruszywo na posypk ę 

Podsypka może być wykonana z pospółki lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien 
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odpowiadać wymaga nianiom stosowanych norm np.PN-B-11111, PN-B-111112. 

2.4. Składowanie materiałów 

2.4.1..Rury kanałowe 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno lub 

wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 

gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur 

należy ułożyć na podkładach drewnianych. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według 

poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz 

umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

2.4.2. Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający 

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

3. Sprzęt 

3.1 Sprzęt do wykonania kolektorów kanalizacji sanitarnej 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

- żurawi budowlanych samochodowych, 

-koparek przedsiębiernych lub przedsiębiernych o dużej i małej pojemności łyżek  

-spycharek kołowych lub gąsienicowych sprzętu do zagęszczania gruntu, 

-wciągarek mechanicznych. 

4. Transport 

4.1. Transport rur kanałowych 

Rury zarówno PVC i PE mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z zabezpieczeniem 

przewożonych wyrobów 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 4 cm po ugnieceniu). 

4.2.Transport studni i włazów nadstudziennych 
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Włazy nastudzienne mogą transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 

przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na 

paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 

Transport studni betonowych prefabrykowanych powinien odbywać się samochodami w pozycji 

wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem, 

Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, 

gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie elementów studni należy 

wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie 

prefabrykatu. 

4.3. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.4. Transport cementu i jego przechowywanie 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08[16]. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia trasy poszczególnych kolektorów 

zbiorczych, przyłączy, lokalizacji studni połączeniowych i przepompowni, 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 

Inspektorowi Nadzoru. 

5.2. Roboty ziemne 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte wąsko przestrzenne o ścianach umocnionych i 

rozpartych. Metody wykonania robót -wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane 

do głębokości wykopu, istniejącego w sąsiedztwie uzbrojenia, danych geotechnicznych oraz 

posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 

obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie 

ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu po ułożeniu rurociągu /po 

wykonaniu prób szczelności/. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 
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przy czym dno wykopu wykonane mechanicznie, Wykonawca wykona na poziomie wyższym od 

rzędnej projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 

przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z 

Inspektorem Nadzoru. 

5.3. Przygotowanie podło ża 

W warunkach gruntowo-wodnych występujących po trasie projektowanych rurociągów na terenie m. 

Kostrzyn podłoże należy wykonać z warstwy pospółki lub mieszanki żwiru z piaskiem o grubości 15 

cm pod kolektory zbiorcze i grubości 10 cm pod rurociąg tłoczny. 

Wskaźnik zgęszczenia podłoża powinien wynosić minimum 0,60. 

5.4. Roboty monta żowe 

W dokumentacji projektowej na załączonych profilach podłużnych kolektorów i rurociągu tłocznego 

określono spadki i głębokość posadowienia rurociągów, lokalizację studni połączeniowych. 

• Spadek kanału zbiorczego wynosi minimum 0,5% dla średnicy rurociągu 200 mm w systemie 

grawitacyjnym 

• Dla przyłączy grawitacyjnych z rur PVC o średnicy 160 mm minimalne spadki winny wynosić -

1.0 do 1,5% 

• Głębokość posadowienia rurociągu tłocznego wynosi średnio 1,20 m ppt. 

5.4.1. Rury kanałowe 

Rurociąg tłoczny z rur ciśnieniowych PE łączony będzie przez zgrzewanie doczołowe a rurociągi 

grawitacyjne z PVC łączone zostaną w kielichach na uszczelkę gumowa typu wargowego zgodnie z 

instrukcjami fabrycznymi producentów rur. 

Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku 

długości rury o mocno podbite, aby rura nie mieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia 

złączy. 

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 

ułożonego kanału przed zamuleniem. 

5.4.2. Zasypanie wykopów i ich zag ęszczenie 

Zasypywanie rurociągów w wykopie należy prowadzić warstwami o grubości 20-30 cm. Materiał 

zasypowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik 

zagęszczenia gruntu w wykopach po trasie dróg i ulic powinien wynosić 0,96 wg Proctora. Rodzaj 

gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 

6. Kontrola Jako ści Robót 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 

Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z ST, 

Dokumentacją Projektową oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) Część opisową 

• Organizacja wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem, 

• Bhp, 

• Wykaz zespołów roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie, 

• Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość, 

• System proponowanej kontroli i sterowania jakością, 

• Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

• Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań i przekazywania ich Inspektorowi 

Nadzoru, 

b) Część szczegółową opisową dla każdego asortymentu robót 

• Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 

• Rodzaje i ilość środków transportu, 

• Sposób oraz procedurę pomiarów, prób szczelności i prób ciśnieniowych (rurociągu 

tłocznego RT-1 

• Sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Kontrola pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić jakość materiałów dowiezionych na 

plac budowy z ich atestami i świadectwami. 

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 określona w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 

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, 
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• 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, 

• Sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

• Sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

• Badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

• Sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych i pokryw wlazowych, 

• 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 0,1 m, 

• Odchylenie grubości warstwy podłoża  nie powinno przekraczać niż ± 3cm, 

• Odchylenie szerokości warstwy podłoża  nie powinno przekraczać niż ± 5 cm, 

• Odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 cm, 

• Odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 

projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku). 

• Wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 

powinien być zgodny z pkt. 5.5.2. 

7. Obmiar Robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z STWiOR, 

Dokumentacja Projektową, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru /minimum 3-y 

dni przed terminem/ o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru zostaną 

wpisane do księgi Obmiaru. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością 

wymaganą do celów płatności na rzecz Wykonawcy określonych w umowie między Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

7.2 Jednostki Obmiarowe 

Jednostką obmiarową jest: 
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• m( metr) wykonanej i odebranej kanalizacji 

• m3-wykonanych robót ziemnych /wykopy, podłoża, i zasypki/ 

8. Odbiór  Robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty związane z budową przedmiotowej kanalizacji sanitarnej podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

• odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi końcowemu. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR i wymaganiami 

Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 dały 

wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór Robót Zanikaj ących i ulegaj ących Zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• roboty montażowe wykonania rurociągu zbiorczego, przyłączy i rurociągu tłocznego 

kanalizacji sanitarnej po wykonaniu prób szczelności, 

• montaż studni podłączeniowych 

• grubość i stopień zagęszczenia podłoża, 

• zasypany i zgęszczony wykop, 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

8.3 Odbiór cz ęściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie i jakości wykonanych robót /np. kolektora zbiorczego, 

przepompowni, rurociągu tłocznego i przyłączy/. 

Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg. zasad jak przy odbiorze końcowym. 

8.4. Odbiór ko ńcowy Robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

 Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie do 14 dni ustalonym przez Zamawiającego, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, których mowa w 
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punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego Robót”. Odbioru końcowego Robót dokona 

komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót ze STWiOR i 

Dokumentacją Projektową. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i częściowych , zwłaszcza w zakresie 

wykonania Robót zamiennych, uzupełniających i poprawkowych. 

8.4.1. Dokumenty do odbioru ko ńcowego Robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 

końcowego sporządzony wg. ustalonego wzoru przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Robót 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• STWiOR, 

• Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami /dokumentacja podwykonawca 4 egz./, 

• Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru /jeśli były spisywane poza Dziennikiem Budowy/ z 

udokumentowaniem wykonania jego zaleceń, 

• Dzienniki Budowy i Książki Obmiaru, 

• Wyniki pomiarów kontrolnych /protokoły z przeprowadzonych prób ciśnieniowych, prób 

szczelności itp./, 

• Sprawozdanie techniczne, 

• Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, DTR zastosowanych urządzeń, 

• Operat geodezyjny z inwentaryzacji powykonawczej /4 egz./, 

• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne winno zawierać: 

• Zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

• Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do projektu Budowlanego przekazanego przez 

Zamawiającego, 

• Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

• Datę rozpoczęcia i zakończenia Robót, 

W przypadku, gdy wg. Komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego Robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg. ustalonego wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 

wykonania Robót poprawkowych lub uzupełniających wyznacza Komisja. 
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8.4.4. Gwarancja 

Wykonawca, zgodnie z zapisami umowy udziela 36 miesięcznej gwarancji  i rękojmi na wykonywany 

przedmiot umowy. Gwarancja 36-mcy dotyczy /niezależnie od czasu gwarancji udzielanego przez 

innych producentów materiałów i urządzeń/ wszystkich wbudowanych materiałów i urządzeń, 

wyposażenia i wykonawstwa. Potwierdzenie tych zapisów znajdzie się w „karcie gwarancyjnej”, którą 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego. W 

karcie gwarancyjnej znajdują się także zapisy o czasie i sposobie dokonywania napraw i usuwania 

usterek, tak aby zapewnić ciągłość prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 

Osiedla Kórnickiego w Kostrzynie. Karta gwarancyjna będące w niej zapisy, będą także stanowiły 

podstawę do zwrotu Wykonawcy należności kaucji gwarancyjnej. Okres gwarancji liczy się od dnia 

następnego po podpisaniu bezusterkowego protokołu końcowego robót. Po upływie gwarancji 

odbędzie się odbiór ostateczny. 

 Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem usterek 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny 

będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

9. Podstaw Płatno ści 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Podstawa płatności jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawcę na etapie składania ofert 

do przetargu. Cena powinna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 

na przedmiot zamówienia określone w niniejszej specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej, 

przedmiarach i kosztorysie ofertowym. 

Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne na 

czas wykonywania robót. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego obejmuje: 

• Oznakowanie robót, 

• Dostawę materiałów, 

• Wykonanie robót przygotowawczych, 

• Wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu, 

• Przygotowanie podłoża, 

• Montaż rurociągów wraz z uzbrojeniem, 

• Zasypanie i zgęszczenie wykopu, 

• Przeprowadzenie pomiarów i badan wymaganych w specyfikacji technicznej, 
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• Naprawa uszkodzonych jezdni, chodników, ogrodzeń, 

• Uporządkowanie terenu 

10. Przepisy zwi ązane 

10.1. Normy 

1. PN-B-06712   Kruszywa mineralne 

2. Pn-B-11111   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

    Żwir i mieszanka. 

3. PN-B-11112   Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

4. PN-H-74051-00  Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

5. PN-H-74051-01  Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 

6. PN-H-74051-02  Włazy kanałowe. Klasy B.C.D (włazy typu ciężkiego) 

7. BN-83/8836-02 Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

8.PN-86/B-2480 Grunty budowlane, podział, nazwy, symbole i określenia. 

10.2. Inne dokumenty 

1. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut 

Technologii budowlanej-Warszawa 1986 r. 

2. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych, BPC WiK ”Cewok” i BPBBO Miastoprojekt-

Warszawa, zaakceptowane i do stosowania przez Zespół Doradczy 

ds. procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. 

Warszawy-sierpień 1984 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


