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ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY 

ST - Specyfikacje Techniczne 

PZJ - Program Zapewnienia Jakości 

OST - Ogólne Specyfikacje Techniczne 

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

W - Część specyfikacji dotycząca robót wodociągowych  

G - Część specyfikacji dotycząca robót gazociągowych 

 

 

1. WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) 
Przedmiotem niniejszych SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót objętych Projektem 

technicznym: pt.: „Przebudowa ul. Młyńskiej w miejscowości Januszkowice na odcinku od skrzyżowania  

z ul. Wolności (droga wojewódzka nr 423) do skrzyżowania z ul. Leśną”, w zakresie przebudowy i zabezpieczenia sieci 

wodociągowej i gazociągów. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne są stosowane jako dokument przetargowymi kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót zgodnie z pkt. 1.1 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Wymagania Ogólne należy odczytywać i stosować w powiązaniu z wymienionymi poniżej 

Specyfikacjami Technicznymi: 

 

ST  00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE        Str. 2 - 15 

SST  W. 01.00.00  PRZEŁOŻENIE  ISTNIEJĄCYCH WODOCIĄGÓW   Str. 16 – 24 

SST  G. 01.00.00  PRZEŁOŻENIE I ZABEZPIECZENIE ISTN. GAZOCIĄGÓW  Str. 25 – 44 

   

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Kontrakcie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 

głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru robót oraz dwa egzemplarze 

Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST. 

Teren Budowy przekazywany będzie sukcesywnie w miarę postępu robót zgodnie z opracowanym przez 

Wykonawcę Projektem Organizacji Robót. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne  

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Obsługa geodezyjna całego procesu inwestycyjnego spoczywa na Wykonawcy. 

 

1.4.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja Projektowa do przekazania Wykonawcy po przyznaniu kontraktu będzie zawierać 

niżej wymienione opracowania: 

1. „Przebudowa ul. Młyńskiej w miejscowości Januszkowice na odcinku od skrzyżowania  

z ul. Wolności (droga wojewódzka nr 423) do skrzyżowania z ul. Leśną” w zakresie przebudowy i zabezpieczenia sieci 

wodociągowej i gazociągów.Dokumentacja jest dostępna do wglądu dla oferentów w Urzędzie Gminy Zdzieszowice  

w Zdzieszowicach przy ul. Bolesława Chrobrego 34. 

2. Projekt przebudowy i zabezpieczenia wodociągów i gazociągów zawiera następujące załączniki: 
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OPIS TECHNICZNY 

SPIS RYSUNKÓW: 

1. Mapy sytuacyjne w skali 1:500 

2. Profile podłużne w skali 1:100/500 

3. Schematy  

 

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU 
Dokumentacja do wykonania w ramach Ceny Kontraktowej przez Wykonawcę wygrywającego 

przetarg: nie dotyczy. 

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i 

autoryzowane przez Inżyniera. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone przez 

Inżyniera Projektu po uzgodnieniu z Projektantem. 

 Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 

przekazanej przez Inżyniera, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki na własny koszt w 4 egzemplarzach i 

przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 

 

1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacjach Kontraktowych, a 

o ich wykryciu winien natychmiast zawiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w 

Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, 

i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 

innymi, a roboty rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy. 

 

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz zabezpieczenia wjazdów do 

posesji na Terenie Budowy, do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z 

odpowiednim zarządem terenu i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 

robót w czasie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien 

być aktualizowany przez Wykonawcę nam bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, zapewniając w ten 

sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych ogrodzenia, poręcze, znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie 

inne środki do ochrony robót, wygody społeczności 

i innych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 

jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające 

będą akceptowane przez Inżyniera. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach uzgodnionych przez Inżyniera, 

tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego punktu nie podlegają odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. 
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1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

1. utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

2 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 własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 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, zawiesinami, substancjami toksycznymi, 

substancjami organicznymi i niebezpiecznymi dla środowiska wodnego 

b. ochronę przed hałasem, 

c. zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, 

d. możliwością powstania pożaru 

e. zagrożeniami wybuchowymi i innymi zagrożeniami nadzwyczajnymi, które mogą zdarzyć 

się w trakcie prowadzenia robót 

3. Konieczność stosowania sprzętu budowlanego, który będzie spełniać wymagania Unii 

Europejskiej i polskich przepisów obowiązujących w chwili podjęcia budowy przede wszystkim 

na uciążliwość hałasu i emisję zanieczyszczeń do powietrza. 

4. Utylizację nadmiaru ziemi i gruzu zgodnie z przepisami prawa w tym Ustawą o odpadach. 

Wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego punktu nie podlegają odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. 

 

1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach 

biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego punktu nie podlegają odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. 

 

1.4.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użytku. Nie 

dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 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 dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.4.8 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. 
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Wykonawca w sposób prawidłowy będzie wykonywał powierzony zakres robót, nie powodujący 

uszkodzeń zabudowy istniejącej i nie podwyższający dopuszczalnych wielkości normy obciążeń drganiami, 

hałasem, wibracją itp. 

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. 

Wykonawca ma obowiązek powiadomić Inżyniera w przypadku kolizji z niezinwentaryzowanym 

uzbrojeniem terenu lub obiektami architektonicznymi. 

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z uzgodnieniami, powstałymi w trakcie realizacji 

projektu i w pełni przestrzegać ich w trakcie realizacji prac. 

 Wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego punktu nie podlegają odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. 

 

1.4.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie informował 

Inżyniera. 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgonie z 

poleceniami Kierownika Projektu. 

Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Właścicielem drogi czas, sposób, ilość, (harmonogram) 

transportu związanego z budową. 

 

1.4.10 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 szczególnie 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 i dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Zapewni bezpieczny sposób poruszania się osób postronnych, zgodny z opracowanym projektem organizacji 

ruchu na czas prowadzenia robót. 

Wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego punktu nie podlegają odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. 

 

1.4.11 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez 

Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 

momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenia Inżyniera powinien 

rozpocząć roboty zmierzające do uzyskania zadowalającego stanu nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 

Wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego punktu nie podlegają odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. 

 

1.4.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzeniem robót i będzie w 
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pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas ich realizacji. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

 

1.4.13 Równoważność norm 
Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w 

kontrakcie 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 zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy i przepisy, pod 

warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy 

powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę 

i przedłożone Inżynierowi, co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia 

ich przez Inżyniera. W przypadku, gdy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 

zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w 

dokumentach. Materiały lub urządzenia, na które nie ma odpowiedniej EN-PN czy PN powinny posiadać 

Aprobatę Techniczną. 

 

2 MATERIAŁY 

 

2.1 Źródła uzyskiwania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.  

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 

danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w miarę 

postępu robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączają w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkłady czasowo zdjęte z terenu wykopów, 

ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i 

rekultywacji terenu po ukończeniu robót zgodnie z wytycznymi Inżyniera. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 

Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 

na danym obszarze. 
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2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 

celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie postawą akceptacji określonej partii 

materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 

warunki: 

1) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 

czasie przeprowadzania inspekcji. 

2) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie nie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 

 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy. 

Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.6. Wariantowe stosownie materiałów 
Jeśli Dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 

tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inżyniera. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakości 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, zaakceptowanych przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany 

bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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4. TRANSPORT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i sprzętu. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Trasa dowozu materiałów budowlanych i odwozu gruzu i ziemi należy uzgodnić z Zarządcą drogi. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 

Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczaniu 

i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia  

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

bhp, 

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych   elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 
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b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, sposób 

i procedurę pomiarów i badań (rodzaj częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowanie i wykonanie, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem sytemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 

gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 

pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiający.Pojemniki do pobierania próbek 

będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę 

do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera 

 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego przez ST, stosować można 

wytyczne krajowe, lub inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiaru lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inżyniera. 
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6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym programem zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 

albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją 

Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów lub certyfikat 

zgodności; 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- ą Normą, 

-aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby 

upoważnionej, która dokonała zapisu, z podanie jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

 

Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w   robotach, 
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- uwagi i polecenia Inżyniera, 

- daty zarządzania i wstrzymania robót, z podaniem powodu zgłoszenia i daty odbiorów robót 

zanikowych, ulegających zakryciu, częściowych końcowych odbiorów robót 

- wyjaśnienia i uwagi oraz propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi 

do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robot. 

 

6.8.2 Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementu robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

Wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

 

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 

w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

 

6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt 6.8.1.-6.8.3. następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

 

6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane na życzenia Za 

zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w 

Wycenionym Ślepym Kosztorysie. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
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obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub 

gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą w celu miesięcznej płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inżyniera. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 

długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami ST. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmianą Wykonawcy Robót. Obmiar Robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
       W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym odbiorom: 

(a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

(b) odbiorowi częściowemu - technicznemu 

(c) odbiorowi ostatecznemu, 

(d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru Robót 

dokonuje Inżynier z udziałem przyszłego użytkownika, gdzie jest to wymagane. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 

niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera 

. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 



 

13  

Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy – techniczny 

Odbiór częściowy - techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót.  

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru robót dokonuje 

Inżynier. 

 

8.4. Odbiór Ostateczny Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

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

Inżyniera. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktu, licząc od dnia 

wydania przez Inżyniera Potwierdzenia Gotowości do Odbioru i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 8.4.2. 

 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robót 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót 

z Dokumentacją Przetargową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja może dokonać potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

Kontraktu. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest Protokół 

Odbioru Ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji Kontraktu; 

2. Oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu Robót i wykonaniu ich zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i sztuką budowlaną; 

3. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów kontraktu i ew. uzupełniające lub 

zamienne); 

4. Oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy; 

5. Recepty i ustalenia technologiczne; 

6. Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały); 

7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze ST, i ew. PZJ; 

8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ; 

9. Protokoły odbioru i przekazania Robót towarzyszących właścicielom urządzeń (np. 

na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.); 

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu, w  tym rysunki 

powykonawcze na podkładach geodezyjnych w skali 1:500 lub 1:1000 całe  sekcje z nakładką "U" - 4szt. 

(kolorystycznie - 3szt., na błonie lub folii 1szt.); 

11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 

12. Karty studni z dokładnymi domiarami do punktów stałych; 

13. Szkice polowe 4 szt.; 
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14. Protokoły odbioru częściowego - technicznego spisanego z udziałem przyszłego Użytkownika; 

15. Zestawienia ilości wykonanych robót wg elementów Zamówienia; 

16. Potwierdzenia wszystkich właścicieli nieruchomości o doprowadzeniu do stanu pierwotnego terenu 

zajmowanego na czas prowadzenia Robót. 

W przypadku, gdy Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór Ostateczny Robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji wycenionego Przedmiaru Robót. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

- ę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- ść zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na Teren Budowy, 

- ść pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- średnie, w skład których wchodzą między innymi: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 

doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, itp.), zaplecza zamawiającego, koszty 

dotyczące oznakowania Robót,  wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy 

dotyczące jakości wykonywanych Robót, ubezpieczenia budowy oraz koszty Zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- ący ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

- bliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez 

Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość 

żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją. 

 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Objazd i jego likwidację Wykonawca zrealizuje zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Koszt wybudowania objazdu i jego likwidacji stanowi część składową ceny jednostkowej rurociągów. 

Wykonawca uwzględni w kosztach koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu 

obejmujący: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań  

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Opłata za zajęcie pasa drogowego płatna przez Zamawiającego na zasadzie refakturowania. 

Zamawiający pokryje jedynie koszty związane z zajęciem pasa drogowego za okres zgodny z 

harmonogramem. 

W przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji zadania z winy Wykonawcy, 

Zamawiający odstąpi od zapłaty za roboty towarzyszące np. pompowanie wody. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst :Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118). 
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2. 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.  

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000r Nr 71, poz. 838 z  

późniejszymi zmianami), 

4. Rozporządzenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 

sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie Dz. U. Nr 25/95 poz. 133; 

5. Prawo geologiczne i górnicze, 

6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 27 lipca 1999 r., Dz. U. Nr 66/99, poz. 

748. 

7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 14 maja 1999 r., Dz. U. Nr 43/99, poz. 

430. 

8. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (w dostosowaniu do prawa Unii 

Europejskiej, Dz.U. Nr 129, poz. 1439). 

9) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r . Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001 r. 

poz. 627 z późn. zmianami) 

10) 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) 

11) Rozporządzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity Dz.U. z 

2003 r. Nr 169, poz. 1650). 

12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401) 

13) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych 

(Dz.U. z 1993 r. Nr 96 poz. 437) 

14) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. W sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000 r. nr 26 poz. 313) 

15) PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę  

16) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. 

Nr 107, poz. 679 i z 2002 r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256) 

17) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. W sprawie 

systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 

dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz.U. z 1998 r. Nr 113, poz. 728) 

18) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.w sprawie 

określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 

podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej. 

(Dz.U. z 1998 r. Nr 99, poz. 673) 

19) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobów 

wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących 

stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających 

obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających 

obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53) 

20) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z 

późn. zmianami) 

21) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133) 

22) 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. 

z 2001 r. nr 38 poz. 455). 
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SST W.01.00.00 PRZEŁOŻENIE ISTNIEJĄCYCH WODOCIĄGÓW 
 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonywania 

i odbioru przełożenia istniejących wodociągów przebudowywanej ulicy Młyńskiej w Januszkowicach. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji zadania inwestycyjnego pt.:  „Przebudowa ul. Młyńskiej w miejscowości Januszkowice na odcinku od 

skrzyżowania z ul. Wolności (droga wojewódzka nr 423) do skrzyżowania z ul. Leśną”. 

1.3 Zakres robót objęty Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczące zasad prowadzenia robót 

związanych z budową i zabezpieczeniem wodociągów obejmują: 

 Sieć wodociągowa z rur i kształtek Ø90 mm PEHD PE100 SDR17 

 (przekładka istniejącej sieci wodociągowej)                    L = 63,5 m 

 Określenia podstawowe  

1.4.1. Sieć wodociągowa - układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza budynkiem odbiorców, 

zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne,  

1.4.2. Przyłącze wodociągowe - przewód rurowy wraz z urządzeniami, przeznaczony do dostarczenia wody 

odbiorcom z sieci wodociągowej. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami: PN-EN 736-1, PN-EN 736-2, PN-

EN 736-3 oraz PN-EN 1333. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST, poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 

„Wymagania Ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 

 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci wodociągowej 

powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub 

technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat 

europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji.  

Materiały mające kontakt z wodą do picia muszą posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu 

Higieny w Warszawie: 

2.1 Odcinki wodociągów 

Rury wodociągowe PE -HD- -EN 12201 

 posiadają Aprobatę Techniczną  

 Atest Higieniczny 

 Deklaracje zgodności Producenta z normą lub Aprobatą Techniczną 

2.2 Podsypka i obsypka piaskowa - kruszywo mineralne naturalne – piasek.  

Piasek na podsypkę i obsypkę wg PN-EN 13043:2004. 

2.3 Armatura odcinająca - kołnierzowe miękkouszczelniające zasuwy klinowe z gładkim i wolnym 

przelotem Dn 80, PN 10, klin z nawulkanizowaną powłoką elastomerową (dopuszczoną do kontaktu z wodą) 

2.4 Elementy montażowe: 

 trójnik 90°  

  

 kołnierze luźne ocynkowane DN80, PN 10, 
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 uniwersalne kształtki połączeniowe typ Synoflex Dn80, 

 ks  

 kształtki żeliwne DN80. 

 

2.5 Zabezpieczenie wykopu. 

Wykopy o ścianach pionowych, ze względu na bezpieczeństwo pracy, powinny być umocnione 

proponuje się umocnienia obudowami prowadnicowymi, balami drewnianymi lub wypraskami zakładanymi 

poziomo z rozporami. 

  

 

Lp. Rodzaj gruntu Głębokość wykopu Rodzaj umocnienia 
1 I – VI do 1,0 m bez odeskowania 
2 I – VI do 3,0 m ażurowe 
3 I – VI większa od 3,0 m pełne 
4 VII – X do 2,0 m bez odeskowania 
5 VII – X do 3,0 m ażurowe 
6 VII – X większa od 3,0 m pełne 

 

W wykopach o głębokości do 3 m w gruntach nawodnionych należy stosować odeskowanie pełne od 

poziomu wody gruntowej. 

W wykopach o głębokości większej od 1 do 3 m bardzo suchych - sypkich piaskach (kategorii I-II) należy 

stosować odeskowanie pełne. 

W wyjątkowych przypadkach gruntów bardzo luźnych i silnie nawodnionych można stosować  umocnienia 

pionowych ścian wykopów grodzicami wbijanymi pionowo. 

 

2.6 Składowanie materiałów  

 rury z PE-HD w wiązkach lub luzem 
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 

maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub nie pełne wiązki 

można składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości min. 10 cm, 

grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1  2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane 

wsporniki, zamocowane w odstępach co 1- 2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna 

przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane 

odrębnie. 

 zasuwy, kształtki powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 

Magazynować i przechowywać należy je w pomieszczeniach. 

 uszczelki gumowe do połączeń kielichowych przechowywać w skrzyniach lub pojemnikach 

zabezpieczonych przed działaniami produktów naftowych, tłuszczów, smarów i olejów, 

rozpuszczalników benzynowych, nasłonecznieniem lub mrozem. Przechowywać należy 

w pomieszczeniach o temp.: 0 ÷ 250 w odległości minimum 1,5m od źródła ciepła. 

 kruszywo 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu. 

Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające 

kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

 

3. SPRZĘT  

Wykonawca przystępujący do wykonania wodociągu zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość 

robót. 

3.1. Dla robót przygotowawczych i ziemnych można stosować następujący sprzęt 
 piła do cięcia nawierzchni bitumicznych i betonowych, 
 sprężarka powietrzna 4-5 m3/min, 
 koparka 0,15; 0,25; 0,4 i 0,6 m3,   
 spycharka kołowa lub gąsienicowa 74KM/100KM, 
 zagęszczarka gruntu: ubijak spalinowy, 
 samochód samowyładowczy do 5,0t,  
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 pompa wirnikowa spalinowa  

Sprzęt do wykonania i zasypania wykopów oraz środki transportu muszą być dostosowane do technologii i 

warunków wykonywania robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

Sprzęt w robotach ziemnych powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

3.2 Dla robót montażowych: 
 samochód dostawczy do 0,9 t, 
 samochód skrzyniowy do 5 t, 
 samochód samowyładowczy od 25 do 30 t, 
 samochód beczkowóz 4 t, 
 przyczepę dłużycową do 10 t, 
 żurawie samochodowe od 5 do 6 t, 
 wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 
 zgrzewarkę do rur PE, 
 zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA, 
 pojemnik do betonu do 0,75 dm3. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 

warunków wykonywania robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

 

4. TRANSPORT  

 

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w taki sposób, 

aby uniknąć uszkodzeń oraz zgodnie z przepisami BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna 

gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 

wskazaniami Inżyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Trasę dowozu materiałów 

budowlanych i odwozu gruzu i ziemi należy uzgodnić z Zarządcą drogi. 

 

4.1. Rury PEHD 
Składać i przewozić w pozycji leżącej - poziomej równolegle do kierunku jazdy na podkładach i 

klinach uniemożliwiających przesuwanie rur i kontakt z burtami. Rury PE przewozić w pakietach przy 

użyciu przekładek drewnianych i taśmy stalowej, wysokość pakietów nie powinna przekraczać 2,0m. Rury 

zabezpieczone przed przesuwaniem przewozić można dowolnymi środkami transportu przy temperaturze 

powyżej 50C tak, aby wolne końce rur wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1m. Przy 

transporcie rury nie mogą się stykać z ostrymi przedmiotami (śruby, gwoździe, wystające części metalowe) 

by nie zostały w wyniku tego uszkodzone. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać ani wlec. 

Szczególną ostrożność należy zachować w temperaturze bliskiej 5ºC i niższej z uwagi na kruchość rur w 

tych temperaturach. 

 

4.2 . Uszczelki gumowe 
 Transportować w skrzyniach lub pojemnikach powiązane po 10 ÷ 100 sztuk tej samej średnicy, 

zabezpieczone przed działaniem produktów naftowych, tłuszczów, smarów i olejów, rozpuszczalników 

benzynowych, nasłonecznieniu i mrozem. 

 

4.3.  Armatura przemysłowa 
 Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

 

 4.4.   Transport mieszanki betonowej  
 Do transportu mieszanki należy stosować takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji 

składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej 

granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

4.5.  Transport materiałów z rozbiórki 

Materiały z rozbiórki nawierzchni jezdni i chodnika asfaltowego oraz podbudowy z tłucznia 
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stanowią gruz, który podlega odwozowi do miejsca składowania. Wybór miejsca składowania należy do 

obowiązku Wykonawcy. Zakłada się odległość transportu do 10 km.  

 

4.6. Transport ziemi 
Trasę odwozu ziemi należy uzgodnić z Zarządcą drogi. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 

gruntu, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków 

transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do wbudowania 

gruntu. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 

bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nim. Środki transportowe poruszające 

się po drogach poza pasem drogowym powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 

charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek 

skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają 

Wykonawcę. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 

zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

 

4.7. Transport podbudowy 
Do transportu podbudowy z kruszywa mogą być użyte dowolne środki transportowe, które nie 

spowodują rozsegregowania frakcji transportowanego kruszywa, zmian wilgotności mieszanki oraz 

zanieczyszczenia kruszywa. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT  

 

Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji, harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone roboty związane z ułożeniem 

wodociągu. 

Z uwagi na trudności z ustaleniem szczegółowego przebiegu uzbrojenia podziemnego przed 

przystąpieniem do prac Wykonawca wykona ręcznie wykopy kontrolne i określi rzeczywisty przebieg 

uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem przedstawiciela właściciela lub dysponenta uzbrojenia. 

 

5.1. Roboty ziemne, 
Roboty ziemne należy wykonywać ręcznie i mechanicznie zasadniczo w wykopie 

wąskoprzestrzennym do poziomu wód gruntowych zgodnie z dokumentacją projektową. 

W pozostałej części wymagania jak w specyfikacji KS 01.00.00 

 

5.2. Podłoże i obsypka rur 

Wymagania jak w specyfikacji KS 01.00.00 

 

5.3. Odwodnienie wykopu 
Wymagania jak w specyfikacji KS 01.00.00 

 

5.4. Roboty montażowe metodą tradycyjną 
Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić administratora sieci wodociągowej tj. „Wodociągi 

i Kanalizacja” Sp. z o.o.  z siedzibą w Zdzieszowicach o rozpoczęciu robót. 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża oraz po odcięciu dopływu wody poprzez zamknięcie zasuw na 

przebudowywanym odcinku wodociągu można przystąpić do robót. Głębokość posadowienia wodociągu 

wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Rurociąg powinien być ułożony wg projektowanej niwelety i ściśle przylegać do podłoża na całej 

swej długości wg PN-B-10725:1997. Głębokość ułożenia przewodu – zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

 

Montaż rur z PEHD 
Rury polietylenowe produkowane w odcinkach mogą być łączone w dłuższe odcinki w wykopie lub poza 

nim, w pobliżu jego krawędzi. Daje to możliwość wykonania bardzo długich odcinków, a w połączeniu ze 
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znaczną giętkością i możliwością uginania się pozwala na opuszczenie do wykopów rurociągów już 

zmontowanych. 

W obu sytuacjach (zarówno przy rurociągach dostarczanych w zwojach, jak i połączonych poza wykopem) 

można znacznie ograniczyć szerokość wykopów, gdyż nie jest potrzebna przestrzeń montażowa. Pociąga to 

za sobą ograniczenie ilości robót ziemnych, ogranicza masę materiału dostarczanego na podsypkę i pozwala 

zastosować szybkie koparki wieloczerpakowe i tym samym zwiększyć wydajność robót. 

Z uwagi na właściwości materiału istnieją dwie metody montażu rurociągów: 

 montaż odcinków rurociągu na powierzchni terenu i opuszczenie do wykopu, 

 montaż odcinków rurociągu w wykopie. 

Montaż powinien spełniać następujące warunki: 

 rury w wykopie powinny być ułożone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem spadków. 

Osiowość ułożenia rur najlepiej zapewnić układając je oznaczeniami do góry i w jednej linii  

 rury na całej długości powinny ściśle przylegać do podłoża na co najmniej 1/4 obwodu, 

 włączenie nowego przewodu wodociągowego do przewodu istniejącego należy wykonywać przy 

temperaturze otoczenia zbliżonej do temperatury wody w przewodzie,  

 proces zgrzewania odbywa się przy dodatnich temperaturach otoczenia, 

 nie wolno wykonywać zgrzewania przy występowaniu dużej wilgotności powietrza, np. mgły. 

Zgrzewanie przy pomocy złącz elektrooporowych. 
 Odbywa się przy użyciu kształtek z wtopionym drutem elektrooporowym. Każde złącze ma swoje 

parametry zgrzewania. Są zapisane na złączu. Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich można 

dokonywać zgrzewania określają producenci. Jest ono dopuszczalne w zakresie temp. otoczenia od 5ºC do 

+45ºC.Kształtki elektrooporowe są kształtkami typu mufowego, więc łączenie elementów odbywa się 

pomiędzy powierzchnią wewnętrzną kielichów (muf) kształtek a powierzchnią zewnętrzną rur bosych 

końców kształtek. Przed rozpoczęciem procesu zgrzewania elektrooporowego elementy należy przy użyciu 

skrobaka usunąć utlenioną warstwę PE z co najmniej tych obszarów łączonych elementów, które znajdują się 

w strefie zgrzewania, a następnie miejsca te przemyć wacikiem nasączonym płynem czyszczącym. 

Absolutnie czyste i całkowicie suche elementy zestawić ze sobą w połączenie i unieruchomić w zacisku 

montażowym. Zgrzewanie przeprowadzić zgodnie z instrukcją obsługi zgrzewarki. 

Zgrzewanie doczołowe 
 Polega ono na ogrzaniu i uplastycznieniu powierzchni łączonych elementów za pomocą płyty 

grzejnej, a następnie, po odsunięciu ich od płyty, na dociśnięciu do siebie z odpowiednią siłą docisku i 

pozostawieniu do ochłodzenia.  

Prawidłowe wykonanie połączenia metodą zgrzewania pozwala zachować właściwą dla rury z  

PE-HD giętkość na całej długości odcinka oraz wytrzymałość połączeń równą wytrzymałości rury. 

Należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku łączenia rur zakwalifikowanych do tej samej grupy wskaźnika 

szybkości płynięcia (MFI 005 lub MFI 010), żeby użyć rur tej samej średnicy i grubości ścianek. 

Ogólne wytyczne procesu zgrzewania 
Przed rozpoczęciem zgrzewania zawsze należy zapoznać się z instrukcją zgrzewarki. Jeżeli kolejne 

czynności, podane w instrukcji zgrzewarki odbiegają od ogólnych wytycznych podanych niżej, należy 

zastosować się do instrukcji urządzenia. 

Parametry zgrzewania rur z PE-HD oraz warunki przygotowania do zgrzewania, technologię wykonania 

zgrzewu i kontrolę procesu podano poniżej. 

Przygotowanie do zgrzewania 
a) Miejsce ustawienia zgrzewarki powinno być równe, czyste i suche, w razie potrzeby osłonięte namiotem, 

b) Otworzyć zgrzewarkę, 

c) Upewnić się, że łączone odcinki rur mogą być swobodnie przesuwane na wózkach w czasie łączenia, 

d) Sprawdzić czy rury ułożone są prosto i pewnie na wózkach, 

e) W celu zapewnienia poprawności wykonania zgrzewu należy końcówki rur ustawić osiowo (oznaczenie 

rur o średnicach większych niż 315 mm powinny zawsze znajdować się na górze), 

f) Uruchomić skrawarkę. Dosuwać rury do noża skrawającego tak długo, aż będą powstawały ciągłe pasma 

wiór o pełnej grubości ścianki.  

g) Oczyścić końce rur i ułożyć rury w uchwytach trzymających i właściwie je zamknąć. W przypadku, gdy 

rury nie są ułożone osiowo, należy zluzować jedną z obejm, a następnie ponownie dopasować końcówki rur. 

h) Odsunąć rury od noża skrawającego, 

i) W razie potrzeby przeprowadzić ponowne skrawanie. 

Proces zgrzewania należy wykonać wg następującego schematu: 

 Po nagrzaniu płyty grzewczej do właściwej temperatury należy wsunąć płytę grzewczą pomiędzy 
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końcówki i docisnąć oba końce rury do płyty. 

 Po wystąpieniu na końcach rur wypływki sprawdzić, czy jest ona taka sama na całym obwodzie. Gdy 

wypływka osiągnie wielkość około 5÷10% grubości ścianki, należy zredukować siłę docisku i 

kontynuować zgrzewanie. Należy równocześnie kontrolować czas operacji. 

 Po wstępnym ogrzaniu należy osunąć płytę grzejną. Przy obsłudze ręcznej wykonać to w jak 

najkrótszym czasie. 

 Następnie należy dosunąć do siebie zmiękczone końcówki rur i stopniowo zwiększyć siłę docisku aż do 

osiągnięcia żądanej wartości. Podczas chłodzenia siła docisku nie ulega zmianie. 

 Po ochłodzeniu zgrzewu należy ostrożnie otworzyć obejmy mocujące i wyjąć rury z maszyny. 

Sprawdzenie poprawności zgrzewu 

 Po zakończeniu zgrzewania należy zmierzyć wielkość wypływki. Uzyskane wartości powinny być 

zgodne z podanymi w specyfikacji. Sprawdzenia wypływki dokonać na całym obwodzie zgrzewu. 

 Sprawdzić równomierność wypływki oraz zbadać czy nie występują defekty w szczelinie pomiędzy 

wałeczkami wypływki. 

 Sprawdzić, czy na powierzchni nie ma nacieków z polietylenu, powstałych w trakcie zgrzewania. 

Nieliczne krople stopniowego polietylenu należy usunąć. 

Warunki poprawnego wykonania złącza zgrzewanego doczołowo: 

 przed rozpoczęciem właściwego zgrzewania należy wykonać zgrzewanie próbne, celem sprawdzenia 

poprawności sprzętu i doboru właściwych parametrów zgrzewania w danych warunkach. Końcówki 

zgrzewanych rur i płyta z grzewcza muszą być utrzymane w całkowitej czystości. Wszelkie 

zanieczyszczenia z płyty zgrzewczej przenoszą się na zgrzew, pogarszając jego jakość. Rury o 

średnicach większych niż 180 mm należy poddać dwukrotnemu zgrzewaniu próbnemu. 

 łączone elementy winny mieć taką samą średnicę, grubość ścianki oraz tą samą grupę wskaźnika 

szybkości płynięcia. 

 końcówki elementów muszą mieć oczyszczone powierzchnie, 

 należy zachować podane parametry procesu zgrzewania (temperatura, czas, siła docisku itp.), 

 nie wykonywać zgrzewania przy temperaturze otoczenia poniżej 00C, w przypadku wiatru lub deszczu 

stosować namiot ochronny,  

 stosować tylko w pełni sprawne zgrzewarki 

 nie wolno przyspieszać procesu studzenia zgrzewa 

 łączone elementy muszą być zamocowane współosiowo 

 rury nie mogą być owalne  w tym celu można stosować łubki dwudzielne dostosowane do każdej 

średnicy 

Ocena jakości złącza 
Ocena jakości zgrzewu może być wykonana za pomocą przyrządów pomiarowych, pozwalających na pomiar 

z dokładnością do 0,5 mm. Polega ona na ocenie kryteriów:  

rowek "A" między wałeczkami nie powinien być zagłębiony poniżej zewnętrznej powierzchni rury, 

przesunięcie ścianek łączonych rur "V" nie może przekroczyć 10% nominalnej grubości ścianki, s 

szerokość wypływki "B" nie może przekraczać wartości: 0,68e ≤ B ≤ 1,0e 

Ponadto muszą być zachowane proporcje poszczególnych wypływek spoiny: Bmin ≥ 0,9 

 

5.4.1 Armatura  
Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować: 

 w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 

 

5.4.2 Próba szczelności wodociągu – dla sprawdzenia szczelności rur a przede wszystkim szczelności 

złącz rurociągu, należy przeprowadzić próbę ciśnieniowo –hydrauliczną. Próbę przeprowadza się po 

ułożeniu przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych 

przecieków. Próbę szczelności sieci wodociągowej wykonać należy dla odcinka przewodu ułożonego pod 

drogami, ulicami na ciśnienie pp=1,5pr (pp – ciśnienie próbne; pr – ciśnienie robocze) lecz nie mniejsze niż 

1,0 MPa. Przez 30 min ciśnienie nie może spaść poniżej ciśnienia próbnego. Wymagania odnośnie 

szczelności rurociągu zgodnie z PN-B-10725 :1997. 

 

5.4.3 Dezynfekcja wodociągu – wykonane przyłącze wodociągowe należy dokładnie przepłukać 

i zdezynfekować po pomyślnie przeprowadzonej próbie szczelności. Płukanie przyłącza wody należy 

wykonać wodą wodociągową do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z płukanego odcinka. 
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Dezynfekcję rurociągu przeprowadza się przy użyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej, o stężeniu 

chloru nie mniej niż 25g/m3. Po zakończeniu powtórnego płukania pobiera się próbę wody do badań 

laboratoryjnych i ich wynik decyduje o przekazaniu przyłącza wodociągowego do eksploatacji.  

 

5.4.4 Oznakowanie trasy przyłącza wodociągowego - po wykonaniu obsypki piaskowej należy oznaczyć  

przyłącze wodociągowe taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką metalową wg PN-B-09700:1986. 

Lokalizację zasuw i miejsca włączenia oznaczyć tabliczką na słupku stalowym lub na murze. 

 

5.4.5 Włączenie i wyłączenie sieci wodociągowej, pobór i miejsce poboru wody – należy uzgodnić za 

zakładem „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.  z siedzibą w Zdzieszowicach i pod ich nadzorem. 

 

5.5 Zasypanie wykopów 
Przy wykonaniu zasypki należy przestrzegać następujących zasad: 

· zasypka powinna być wykonywana równomiernie i równocześnie z obu stron rury, 

· zasypka powinna być wykonywana warstwami o gr. max 20 cm, zagęszczonymi do wskaźnika 

zagęszczenia Is=0,98, pod drogami Is=1,02 

· podczas zagęszczania zasypki należy kontrolować rzędne posadowienia rur nie dopuszczając do ich 

wypychania, 

· grunt zasypki – niewysadzinowy piasek średni o wskaźniku różnoziarnistości U ³ 5,0 dla warstw górnych, 

poniżej 20 cm może być U ≥ 3,0. Powyżej 0,5m ponad rurę wykop można zasypać  mechanicznie z 

zagęszczeniem mechanicznym gruntu 

Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrożenia ziemi. Zasyp 

wykopu kanału z zagęszczeniem gruntu w obrębie korpusu drogowego zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 

części drogowej. Sprawdzenie zagęszczenia co 50 m. 

Nadmiar ziemi z wykopu należy odwieźć na wysypisko i zutylizować o ile Inżynier nie zaleci inaczej. 

 

5.6 Odwodnienie wykopów  
W przypadku wystąpienia wód gruntowych należy zastosować odwodnienie wykopów za pomocą instalacji 

igłofiltrowej Ig-E 81-32 o średnicy igłofiltrów Ø32mm i agregatu pompowego. 

Projekt odwodnienia wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Badanie materiałów użytych do przełożenia przyłącza wodociągowego przeprowadzić na podstawie 

atestów producentów, porównania ich cech z normami przedmiotowymi, oględziny zewnętrzne. 

Kontrola jakości robót winna obejmować następujące pomiary i badania: 

- Badanie wykonania wykopów umocnionych - badanie materiałów i elementów obudowy należy 

wykonać bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami 

podanymi w Dokumentacji Projektowej 

- Badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 

- Sprawdzenie metod wykonania i poszerzenia wykopów – wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i 

porównanie z Dokumentacją oraz użytkowanym sprzętem 

- Badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża (ma naturalną 

wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonym w dokumentacji) 

- Badanie osi odchylenia rurociągu 

- Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową rurociągów  

- Sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów 

- Badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu 

- Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją 

- Badanie połączenia rur, armatury i prefabrykatów 

Dopuszczalne tolerancje: 

- 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, 
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- Odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać + 3cm 

- Odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać + 5cm  

- Odchylenie rurociągu w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu 

ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać + 5cm 

- rzędne pokrywy studzienki powinny być wykonane z dokładnością do + 5mm 

- wskaźnik zagęszczenia podsypki, obsypki rurociągu oraz zasypania wykopów powinien być zgodny z 

ST W.01.00.00 

- badanie szczelności rurociągów  

- badania laboratoryjne wody po wykonanej dezynfekcji rurociągów 

Badanie materiałów użytych do przełożenia przyłącza wody przeprowadzić na podstawie atestów 

producentów, porównania ich cech z normami przedmiotowymi, oględziny zewnętrzne. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostką obmiaru wykonanych odcinków wodociągów jest metr (m) ułożonego/przełożonego 

rurociągu wg średnic. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

 

Roboty podlegają odbiorowi wg ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne”  

Przed zasypaniem rurociąg powinien być zinwentaryzowany przez uprawnionego geodetę 

i naniesiony na mapy sytuacyjne. Roboty objęte ST odbiera Inżynier na podstawie przedstawionych przez 

Wykonawcę szkiców, dzienników pomiarowych i protokołów wg zasad określonych w ST 00.00.00 

„Wymagania Ogólne”. 

 

9.  PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 

Wymagania ogólne podano w ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

 roboty przygotowawcze 

 dostawa materiału 

 wykonanie i umocnienie ścian wykopu 

 włączenie i wyłączenie sieci wodociągowej 

 przygotowanie podłoża 

 odwodnienie wykopu 

 ułożenie rurociągów 

 wykonanie połączeń 

 montaż armatury 

 próba szczelności 

 dezynfekcja i badanie wody 

 oznakowanie trasy wodociągu 

 zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu 

 odwóz gruzu  

 odwóz i dowóz gruntu 

 otworzenie nawierzchni 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w Specyfikacji Technicznej 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 

2.  BN-88/6731-08  Cement, Transport i przechowywanie. 

3. BN-62/6738-03,04.07 Beton hydrotechniczny. 

4. BN-77/8971-07  Rury ciśnieniowe o przekroju kołowym. 
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5. BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu, kręgi betonowe i żelbetowe 

6. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

7.          PN-EN- 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE) 

8.        PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

9.      PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

10.        PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu. 

11.  PN-EN 206-1:2003 Beton zwykły 

12. PN-EN 932-1:1999 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek. 

13. PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

14. PN-B10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

15. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych. 

16.  PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

17. PN-B-10728:1991 Studzienki wodociągowe. 

18.  PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje  

    budowlane i żelbetowe. 

19 PN-EN 12570:2002 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 

20.        PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych  mechanicznie 

21.        PN-S-96023:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

22.        PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

23.        PN-EN 933-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 

24.        PN-EN 933-4:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 

25.        PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych. 

26.        PN-EN 736-1:1998 Armatura przemysłowa. Terminologia. Definicje typów armatury. 

27.        PN-EN 736-2:2001 Armatura przemysłowa. Terminologia. Definicje elementów armatury. 

28.        PN-EN 736-3:2008 Armatura przemysłowa. Terminologia. Definicje terminów ogólnych. 

29.        PN-EN 1333:1998 Armatura przemysłowa. Terminologia. Definicje typów armatury. 

30.        PN-EN 1097-2:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los 

Angeles. 

31.        PN-EN 1097-6:2002 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 

32.        PN-EN 1367-1:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią. 

33.        PN-B- 06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie związków barwiących 

34.        PN-EN 1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazowego. 

35.        PN-EN 1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą 

bromową. 

36.        PN-M-124:2000 Włazy kanałowe. 

37.        PN-EN 1008:2004 Woda do celów budowlanych. Wymagania techniczne dla wody do betonów 

i zapraw 
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SST G.01.00.00 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) są 

wymagania dotyczące wykonania robót związanych z zabezpieczeniem i przebudową sieci gazowej, jaka 

została przyjęta z uwagi na kolizję z przebudowywanym układem drogowym w ramach zadania: 

„Przebudowa ul. Młyńskiej w miejscowości Januszkowice na odcinku od skrzyżowania z ul. Wolności 

(droga wojewódzka nr 423) do skrzyżowania z ul. Leśną”. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z STWiORB ST.00.00.00 – „Wymagania Ogólne”. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja (STWiORB) obejmują wszystkie czynności dotyczące zasad 

prowadzenia robót związanych z przebudową sieci gazowej w zakresie zgodnym z Dokumentacją 

Projektową 

W zakres robót wchodzą: 

pomiary liniowe w terenie, 

roboty przygotowawcze, 

wykonanie tymczasowych dróg montażowych, 

wykopy liniowe wraz z umocnieniem i rozbiórką umocnienia, 

wykonanie podłoża z piasku pod rurociągi, 

ułożenie i montaż budowanych odcinków gazociągu, 

montaż armatury zaporowo – upustowej; 

ułożenie i montaż rur osłonowych pod pasami drogowymi, 

montaż rur ochronnych dwudzielnych na kablach energetycznych i teletechnicznych, 

próba szczelności, 

kontrola jakości, 

połączenia z istniejącą siecią gazową, 

zasypanie wykopów, 

oznakowanie gazociągu w terenie, 

demontaż istniejących odcinków gazociągu, 

wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w 

ST.00.00.00. 

1.4.1. Przewód gazowy - gazociąg - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczonymi do dostarczenia gazu 

odbiorcom. 

1.4.2. Sieć gazowa - gazociągi wysokiego, podwyższonego średniego, średniego i niskiego ciśnienia ułożone 

w ziemi i nad ziemią, służące do przesyłania i rozdziału paliw gazowych, wraz z przynależnymi stacjami 

gazowymi wszystkich ciśnień i konstrukcji. 

1.4.3. Gazociąg średniego ciśnienia - rurociąg prowadzący gaz o ciśnieniu roboczym od 5 kPa do 0,5 MPa 

włącznie. 

1.4.4. Ciśnienie – nadciśnienie gazu wewnątrz sieci gazowej mierzone w warunkach statycznych. 

1.4.5. Ciśnienie robocze (OP) - nadciśnienie gazu występujące w sieci podczas eksploatacji w warunkach 

normalnych. 

1.4.6. Maksymalne ciśnienie przypadkowe (MIP) – maksymalne ciśnienie, na jakie sieć gazowa może być 

narażona     w ciągu krótkiego okresu czasu, ograniczone przez urządzenia zabezpieczające. 

1.4.7. Maksymalne ciśnienie robocze (MOP) – maksymalne ciśnienie, przy którym sieć gazowa może 

pracować w sposób ciągły w normalnych warunkach roboczych (noramalne warunki robocze oznaczają brak 

zakłóceń w urządzeniach i przepływie paliwa gazowego). 

1.4.8. Ciśnienie próbne - najwyższe nadciśnienie gazu lub cieczy występujące w urządzeniach i instalacjach 

technologicznych podczas przeprowadzania próby ciśnieniowej. 
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1.4.9. Ciśnienie próby wytrzymałości - ciśnienie próbne występujące podczas przeprowadzania próby 

ciśnieniowej w celu sprawdzenia wytrzymałości. 

1.4.10. Próba wytrzymałości – próba ciśnieniowa przeprowadzana w celu sprawdzenia, czy dana sieć 

gazowa spełnia wymagania wytrzymałości mechanicznej. 

1.4.11. Próba szczelności - próba przeprowadzana w celu sprawdzenia, czy sieć gazowa spełnia wymagania  

szczelności na przecieki paliwa gazowego. 

1.4.12. Skrzyżowanie – miejsce, w którym gazociąg przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi lub 

terenowymi, takimi jak droga, linia kolejowa, kanał, grobla, uzbrojenie podziemne. 

1.4.13. Przekroczenie podziemne - układ konstrukcyjny nie będący częścią gazociągu służący do 

zabezpieczenia gazociągu przed naciskami przenoszonymi z powierzchni terenu oraz służący do 

odprowadzania na bezpieczną odległość ewentualnych przecieków gazu spowodowanych drobnymi 

nieszczelnościami gazociągu lub jego uszkodzeniem. 

1.4.14. Rura osłonowa, rura ochronna - rura o średnicy większej od gazociągu, usytuowana w 

przybliżeniu, współosiowo z gazociągiem, służącą do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do 

odprowadzania przecieków gazu poza przeszkodą terenową. 

1.4.15. Strefa kontrolowana - strefa, której linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu, wyznaczona na 

okres eksploatacji dla gazociągów układanych w ziemi i nad ziemią. 

1.4.16. Odległość podstawowa - dopuszczalna odległość gazociągu od przeszkody terenowej, bez 

specjalnych zabezpieczeń gazociągu. 

1.4.17. Kąt skrzyżowania - kąt ostry mierzony w płaszczyźnie poziomej między osią gazociągu i osią drogi 

lub toru w punkcie ich przecięcia. 

1.4.18. Głębokość ułożenia gazociągu - odległość pionowa od górnej tworzącej gazociągu lub rury 

osłonowej albo przejściowej do poziomu terenu. 

1.4.19. Odległość pionowa od przeszkody terenowej - odległość pionowa między zewnętrzną 

powierzchnią gazociągu a przeszkodą terenową. 

1.4.20. Kształtki - elementy gazociągu nie będące prostymi odcinkami rur, służące do zmiany kierunku trasy 

gazociągu (łuki, kolana), rozdziału strumienia gazu (trójniki, czwórniki itp.) lub zmiany średnicy gazociągu 

(zwężki). 

1.4.21. Łuk gazociągu - odcinek gazociągu , na którym następuje łagodna zmiana kierunku jego osi w 

dowolnej płaszczyźnie (poziomej, pionowej lub skośnej). 

1.4.22. Łuk gięty kołowy - łuk wykonany przez zgięcie rury gazociągu wg łuku koła, określony promieniem 

i kątem łuku. 

1.4.23. Łuk gięty łamany - łuk wykonany przez wielokrotne zgięcie rury gazociągu wg łuku koła, 

określonym długością segmentu, kątem łuku i kątem segmentu. 

1.4.24. Załamanie gazociągu - punkt gazociągu, w którym następuje nagła zmiana kierunku jego osi w 

dowolnej płaszczyźnie, (poziomej, pionowej lub skośnej) i pod kątem załamania, 

1.4.25. Armatura - osprzęt wbudowany w gazociąg służący do zamykania lub otwierania przepływu gazu 

(zasuwy, zawory, kurki), do odwodnienia gazociągu (odwadniacze) lub do zmiany długości gazociągu w celu 

kompensacji odkształceń terenu albo ułatwienia montażu armatury mającej połączenia kołnierzowe 

(kompensatory deformacyjne i montażowe). 

1.4.26. Przewód lokalizacyjny - przewód umożliwiający zlokalizowanie gazociągu podziemnego w terenie 

bez wykonywania przekopów kontrolnych 

1.4.27. Słupki – słupki betonowe wkopywane w ziemię, na których umieszcza się tablice informacyjne i 

wskaźniki służące do oznakowania gazociągów. 

1.4.28. Płyty fundamentowe – płyty betonowe służące do przenoszenia na grunt sił skupionych 

wywołanych ciężarem armatury wbudowanej w gazociągi ułożone w ziemi. 

1.4.29. Spajalność - przydatność metalu o danej wrażliwości na spajanie do utworzenia w określonych 

warunkach spajania, złącza metaliczne ciągłego o wymaganej użyteczności. Spajanie obejmuje: spawanie, 

zgrzewanie i lutowanie. 

1.4.30. Wrażliwość na spajanie - reakcja metalu na procesy wywołane określonymi warunkami spajania. 

1.4.31. Warunki spajania - zespół czynników technologicznych i konstrukcyjnych oddziaływających na 

spajane złącze w czasie jego wykonania. 

1.4.32. Użyteczność - zespół własności złącza określających możliwości jego wykorzystania w danych 

warunkach pracy. 

1.4.33. Spawanie - metoda spajania, w której łączone brzegi oraz spoiwo ulegają stopieniu. 

1.4.34. Spawalność - własności materiału określające jego podatność do łączenia za pomocą spawania, 

zapewniające uzyskanie połączeń o ustalonych wymaganiach eksploatacyjnych. 
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1.4.35. Materiał rodzimy - materiał z którego wykonany jest przedmiot poddany procesowi spajania. 

1.4.36. Spoiwo - materiał dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny. 

1.4.37. Spoina - część spawanego złącza, składająca się wyłącznie z metalu stopionego podczas spawania                           

t.j. ze stopionego materiału rodzimego i spoiwa. 

1.4.38. Złącze spawane - połączenie dwu lub więcej części wykonane za pomocą spawania. 

1.4.39. Spawanie gazowe - spawanie, w którym źródłem ciepła jest płomień gazowy. 

1.4.40. Spawanie łukowe - spawanie, w którym źródłem ciepła jest łuk elektryczny. 

1.4.41. Spawanie ręczne - spawanie, w którym zarówno posuw elektrody lub drutu spawalniczego jak i 

przesuwanie źródła ciepła wzdłuż złącza odbywają się ręcznie. 

1.4.42. Spoina montażowa - spoina łącząca części prefabrykowane w całość konstrukcyjną, wykonaną w 

warunkach spawania montażowego. 

1.4.43. Spoina sczepna - krótka spoina wykonana dla utrzymania części łączonych w położeniu 

odpowiednim dla spawania. 

1.4.44. Spoina ciągła - spoina ułożona na całej długości złącza. 

1.4.45. Zgrzewanie - metoda spajania przy której połączenie materiałów następuje wskutek docisku, 

niezależnie od źródła, ilości i koncentracji ciepła występującego w czasie łączenia. 

1.4.46. Złącze zgrzewane - połączenie dwu lub więcej części, wykonane za pomocą zgrzewania. 

1.4.47. Zgrzeina - miejsce złącza zgrzewanego, w którym nastąpiło połączenie (materiałów) o fizycznej 

ciągłości. 

1.4.48. Płoza ślizgowa – element z tworzywa służący do wprowadzania gazociągu do rury osłonowej i 

usytuowania go w przybliżeniu współosiowo. 

1.4.49. Rura przejściowa - przewiertowa - rura o średnicy większej od średnicy rury przewodowej, w 

przybliżeniu usytuowana współosiowo z rurą gazową przewodową, służąca do wykonania przejścia pod 

przeszkodą terenową bez wykonania wykopów (np. metodą przecisku lub przewiertu). 

1.4.50. Rura wydmuchowa - rura służąca do odprowadzenia z rury ochronnej na zewnątrz mniejszych 

przecieków gazu, a której zakończenie dla gazociągów o ciśnieniu do 0,4 MPa powinno być umieszczone w 

skrzynce ulicznej, zaś dla gazociągów powyżej 0,4 MPa w kolumnie wydmuchowej. 

1.4.51 Sączki węchowe – sączek ustawia się na gazociągach w punktach, w których istnieje 

prawdopodobieństwo występowania nieszczelności, np. w miejscach spawania styków. Składa się z osłony i 

rury odprowadzającej gaz zamkniętej korkiem. 

1.4.52. Urządzenia zaporowe – urządzenia służące do wyłączania określonych odcinków sieci w celu 

naprawy, robót podłączeniowych, itp. 

1.4.53. Uzbrojenie gazociągu – są to wszystkie urządzenia wmontowane do przewodów umożliwiające ich 

prawidłową eksploatację. Są to urządzenia zaporowe, rury ochronne, rurki węchowe, odwadniacze, zaciski 

kontrolne, pierścienie izolacyjne, punkty do pomiaru ciśnienia, itp. 

1.4.54. Próba hydrauliczna – próba ciśnieniowa wytrzymałości lub szczelności, przeprowadzona przy 

użyciu czynnika ciekłego. 

1.4.55. Próba pneumatyczna – próba ciśnieniowa wytrzymałości lub szczelności, przeprowadzona przy 

użyciu czynnika gazowego. 

1.4.56. Próba ciśnieniowa – zastosowanie ciśnienia próbnego w sieci gazowej, przy którym się gazowa daje 

gwarancję bezpiecznego funkcjonowania. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB ST.00.00.00. 

 

2. MATERIAŁY 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST.00.00.00 

„Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej ST. 

Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed 

rozpoczęciem ich dostawy. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału                                       

w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim wyborze jak najszybciej, 

jak to możliwe przed użyciem materiału albo w okresie ustalonym przez Inżyniera celem sprawdzenia 

zgodności z wymogami projektowymi. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, 
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Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. Wszelkie zmiany 

projektowe wymagają pisemnej zgody uprawnionego branżysty projektanta. Dopuszczalne jest wyłącznie 

użycie wyrobów oznaczonych znakiem B lub CE (wyrób budowlany), posiadanie aprobat technicznych z 

COBRTI „Instal” Warszawa, IniG Kraków i IBDiM Warszawa na cały stosowany asortyment rur, kształtek, 

armatury i studzienek lub świadectw zgodności z PN oraz konieczność przedstawienia przez wykonawcę 

certyfikatów, aprobat i świadectw dopuszczeń na wszystkie użyte materiały i wyposażenie, itd. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera. Każdy 

rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę. 

Wykonawca zobowiązany jest: 

- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Projektu Technicznego oraz specyfikacji technicznych. 

Materiały muszą być nowe i nieużywane, 

- posiadać odpowiednie aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania (deklarację zgodności wydaną 

przez dostawcę) na cały asortyment rur i kształtek użytych do budowy gazociągu. Wymagane jest trwałe 

fabryczne oznakowanie wyrobów dla stwierdzenia, że deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii 

dostawy. 

 - stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne wydane przez 

odpowiednie Instytuty Badawcze. 

 - powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i 

uzyskać jego akceptację. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Rysunków i STWiORB. 

Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed 

rozpoczęciem ich dostawy. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, stosować wyroby 

budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie, czyli posiadające: 

-certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów 

podlegających tej certyfikacji lub 

- certyfikat zgodności, 
lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co 

najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak 

bezpieczeństwa lub 

-oznaczone znakowaniem CE, 
dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, a europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za 

zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

- znajdujące się w określonym przez komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 

zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały 

powinny być zaopatrzone przez producenta ww dokument i udostępniane Inwestorowi i nadzorowi 

budowlanemu w czasie trwania budowy. 

Do faktury zakupu należy dołączyć certyfikat jakości tworzywa i atest. 

 

2.1. Rury ciśnieniowe: 
- odcinki sieci średnioprężnej należy wykonać z rur PE RC SDR11 ( MOP 10bar) o średnicy Ø63mm. i Ø90 

mm. typ 3L Leak Control z wkładką aluminiową wg PN/EN 1555-2:2004. 

Rury powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa B,  współczynnik bezpieczeństwa C=2 i być 

oznaczone tym znakiem. 

 

2.1.1 Rurociąg tymczasowy: 
- odcinki rurociągu tymczasowego należy wykonać z rur PE RC SDR11 ( MOP 10bar) o średnicy Ø63mm.  i 

Ø32mm. wg PN/EN 1555-2:2004. 

Rury powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa B,  współczynnik bezpieczeństwa C=2 i być 

oznaczone tym znakiem. 
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2.2. Kształtki PE dla rur polietylenowych 

2.2.1. Rury i kształtki z polietylenu (PE). 
Rury i kształtki z polietylenu muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 12201-2 oraz PN-EN 

12201-3. Projektowany do wykonania gazociąg wykonany będzie z rur PE100 RC SDR11 oraz wymagał 

będzie zastosowania kształtek PE100 SDR11  średnic analogicznych jak rury przewodowe. 

 

2.3. Rury osłonowe  z polietylenu  PE100 RC szeregu SDR11 o średnicy Ø225mm.  i Ø160mm. typ 3L 

Leak Control z wkładką aluminiową. 

 

2.4. Płozy z tworzywa sztucznego dystansowe o wysokości nie większej niż 40 mm 

 

2.5. Zawór odcinający typ BTR Ø63 PE PN10  

 

2.6. Teleskopowe obudowy trzpienia oraz skrzynki uliczne do zasuw/zaworów wg PN-85/M-74081. 

 

2.7. Materiały do uszczelnienia i zabezpieczenia końców rur osłonowych oraz kształtek 

2.7.1. Rękaw termokurczliwy lub manszeta gumowa z zaciskami stalowymi ślimakowymi 

2.7.2. Nawojowy zestaw powłokowy 
 

2.8. Taśma ostrzegawcza koloru żółtego o szerokości minimum 20 cm , zgodna z normą  ZN-G-3002/01 – 

taśmy ostrzegawcze i lokalizacyjne, 

 

2.8.1. Przewód lokalizacyjny – miedziany Cu2,5 mm2 DY. Rezystancja przewodu lokalizacyjnego nie 

może być większa niż 950Ω/km, izolacja przewodu lokalizacyjnego musi posiadać rezystancje jednostkową 

nie mniejszą niż 10000 Ωxkm. 

 

2.9. Rury ochronne na kablach 
W przypadku istniejącego uzbrojenia podziemnego w postaci kabli energetycznych, teletechnicznych, na 

istniejących kablach energetycznych i teletechnicznych w miejscu skrzyżowań z gazociągiem zastosować 

należy rury osłonowe z PEHD typu „Arot” (PE-HD)  

 

2.10. Tabliczki do oznaczenia trasy gazociągu - wg ZN-G-3004:2001. 

 

2.11. Słupki znacznikowe wg ZN-G-3003:2001. 

 

2.12. Piasek na podsypkę i obsypkę rur - winien odpowiadać PN-EN 13043:2004. Wskaźnik zagęszczenia 

w terenie zielonym Is>= 0,98, w terenie projektowanych dróg – Is>=1,02 

 

2.13. Składowanie materiałów na placu budowy. 

Składowanie materiałów na placu budowy 
Powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód opadowych. 

Kruszywa tj. pospółkę i piasek do zapraw należy składować w pryzmach. Kruszywo należy składować na 

utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem 

z innymi frakcjami kruszywa. 

Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego asortymentów. 

Rury i kształtki ze PE  
- Rury należy przechowywać w czystych i suchych miejscach, w położeniu poziomym, w sposób 

gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem oraz spełnienie warunków bhp. 

 - Rury można przechowywać w wiązkach lub luzem.  

 - Rury należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na całej swej długości. Można je 

składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać 1,5 m. 

Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. 

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30ºC. 

Rur i kształtek nie należy umieszczać w bezpośrednim sąsiedztwie paliw, rozpuszczalników, olejów, smarów, 

farb lub źródeł ciepła. 

Armatura – Zawory odcinające powinny być składowane w pomieszczeniu zamkniętym. Zaworów nie 

należy umieszczać w bezpośrednim sąsiedztwie paliw, rozpuszczalników, olejów, smarów, farb lub źródeł 
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ciepła. 

uszczelki gumowe, manszety przechowywać w skrzyniach lub pojemnikach zabezpieczonych przed 

działaniami produktów naftowych, tłuszczów, smarów i olejów, rozpuszczalników benzynowych, 

nasłonecznieniem lub mrozem. Przechowywać należy w pomieszczeniach o temp.: 0 ÷ 250 w odległości 

minimum 1,5m od źródła ciepła. 

Piasek  - należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.  

 

2.14. Odbiór materiałów na budowie 
- Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i 

protokołami odbioru technicznego. 

- Dostarczone materiały na budowę należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 

Producenta. 

- Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 

wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót przy przebudowie sieci gazowej, powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu: 

 

- samochód skrzyniowy, 

- samochód samowyładowczy, 

- samochód dostawczy, 

- przyczepa dłużycowa, 

- koparka o pojemności 0,25 – 0,60 m3, 

- sprzęt do zagęszczania gruntu (ubijaki), 

- sprężarka, 

- agregat prądotwórczy, 

- obcinarka do rur, 

- spawarka elektryczna, 

- zgrzewarka do rur PE. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii robót. 

Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inżynier. 

 

4. TRANSPORT 

 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i 

odkształceń przewożonych materiałów. 

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj 

oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniami Inżyniera, oraz w terminie przewidzianym w 

kontrakcie. 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 

- samochodu skrzyniowego, 

- samochodu samowyładowczego, 

- samochodu dostawczego. 

Powierzchnia załadowcza środka transportowego powinna być czysta i wolna od wystających ostrych części 

(gwoździ, śrub itp.). Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone 

przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej. 

 

4.1. Transport rur przewodowych i osłonowych 
Załadunek i transport rur powinien odbywać się w sposób uniemożliwiający skrzywienie czy też innego 

rodzaju uszkodzenie rur. Rury należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i 

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Powierzchnia ładunkowa pojazdów przewożących rury powinna być równa i pozbawiona ostrych lub 

wystających krawędzi. Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian 
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środka transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Piasek do obsypki rur i zasypki należy przewozić 

bezpośrednio na budowę. Przy ładowaniu i przewozie rur na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów aktualnie obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. Wyładunek rur 

powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur. 

Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych i ciągnąć po podłożu. Przy wyładunku rur nie należy 

nakładać na nie łańcuchów lub lin stalowych. 

 

4.2. Transport kształtek 
Transport kształtek powinien odbywać się krytymi środkami transportu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami transportowymi. Kształtki transportowane luzem powinny być zabezpieczone przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Transport rur, kształtek 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Transport powinien być wykonywany 

pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były 

dłuższe niż 1 metr. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 

przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka 

transportu. Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych z założeniem klinów pod 

kolejne rury. Poszczególne warstwy rur należy przekładać materiałem wyściółkowym (np. tektura falista). 

Pod łańcuchy spinające burty pojazdy należy podłożyć materiał wyściółkowy (np. tektura falista). Przy 

wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu więcej niż 1/3 

średnicy zewnętrzne rury. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 

ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz 

rozładować po pochyłych legarach lub przy użyciu specjalnych zawiesi zapewniające podparciu rur w co 

najmniej w dwóch miejscach. Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych 

należy przestrzegać przepisów BHP oraz przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. 

Armaturę o małych średnicach oraz kołnierze przewozi się w skrzyniach. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wszelkie prace związane z przebudową sieci gazowej należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci 

gazowe, (Dziennik Ustaw nr 97 poz. 1055). 

Technologia przebudowy sieci gazowej dostosowana jest do warunków technicznych wydanych przez jej 

Użytkownika. 

Dla zachowania ciągłości pracy sieci gazowej, kolizyjne odcinki należy przebudować zachowując 

następującą kolejność robót: 

- trasę sieci gazowej wytyczyć geodezyjnie w terenie, 

- wybudować nowy nie kolidujący odcinek gazociągu, 

- zabudować na gazociągu niezbędną armaturę odcinającą – jeżeli jest taka wymagana, 

- wykonać połączenia nowego odcinka gazociągu z istniejącym (poza obszarem kolizji z drogą), przy 

zachowaniu ciągłości pracy urządzeń gazowych, 

- zdemontować kolizyjny odcinek gazociągu. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywany gazociąg oraz Instrukcję Technologiczną Łączenia. 

Instrukcja Technologiczna Łączenia winna być uzgodniona przez upoważnionego Użytkownika sieci 

gazowej tj. właściwą Rozdzielnię Gazu. 

 

5.2. Geodezyjne wytyczenie trasy gazociągu 
Geodezyjne wytyczenie trasy gazociągu w terenie powinno być wykonane przez uprawnionego geodetę na 

podstawie projektu budowlanego. Równolegle z wytyczeniem trasy gazociągu powinien być wyznaczony 

pas terenu czasowo zajęty pod budowę, który powinien być oznakowany w terenie, a trasa projektowanego 

gazociągu wytyczona kołkami. 

W uzasadnionych przypadkach, szczególnie na obszarach przeznaczonych dla wypasu zwierząt, pas terenu 

zajętego pod budowę należy ogrodzić. 

Wszelkie uzbrojenia podziemne i nadziemne znajdujące się na trasie gazociągu i w pasie terenu zajętym 
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czasowo pod budowę powinny być dokładnie oznakowane w terenie. 

W przypadku przechodzenia pasa terenu zajętego pod budowę pod liniami energetycznymi o napięciu 

powyżej 6 kV, należy zainstalować, o ile to możliwe, w odległości 10m po obu stronach linii odpowiednie 

mierniki potencjału. 

W przypadku prowadzenia budowy gazociągów na terenach miejskich o dużym natężeniu ruchu lub wzdłuż 

dróg krajowych i wojewódzkich, należy opracować projekt organizacji ruchu i uzgodnić go ze służbami 

drogowymi. 

Z geodezyjnego wytyczenia trasy gazociągu w terenie należy sporządzić dokument pod nazwą „Operat 

geodezyjnego wytyczenia trasy". Operat ten powinien być załącznikiem do protokółu przekazania placu 

budowy wykonawcy. 

Powyższy protokół stanowi podstawę do przekazania placu budowy przez inwestora wykonawcy. 

W uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z wykonawcą robót, dopuszcza się wytyczanie trasy 

gazociągu i oznaczanie pasa terenu czasowo zajętego pod budowę odcinkami. Przekazywanie wykonawcy 

trasy gazociągu powinno odbywać się przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestora. 

Należy sporządzić protokół zawierający szkice wytyczenia trasy gazociągu podpisany przez: 

- geodetę, 

- inspektora nadzoru, 

- kierownika budowy. 

Powyższy protokół stanowi podstawę do przekazania placu budowy przez inwestora wykonawcy. 

 

5.3. Roboty przygotowawcze 
- Gazociąg powinien być prowadzony po trasach zbliżonych do linii prostych dla poszczególnych odcinków 

gazociągu w taki sposób, aby były zachowane bezpieczne odległości od obiektów terenowych. 

- Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z 

rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne. 

- W miejscach gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie 

ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami koloru czerwonego. 

- W miejscach połączenia gazociągu z istniejącą siecią gazociągu należy wykonać przekopy kontrolne pod 

nadzorem Użytkownika. 

Roboty ziemne 
Wykopy pod przebudowę gazociągu należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub 

mechanicznie wg PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999. 

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i podbudowy, a 

materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. 

Jeżeli materiały obudowy nie są fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków 

atmosferycznych, to powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie 

odpowiednich środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla danego materiału. 

Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości 

wykopów, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Wydobyty grunt z wykopu 

powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Inżyniera. 

Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu przesuwając 

się stopniowo do góry. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów 

oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od 

kołków osiowych, prostopadle do trasy gazociągu połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu 

kołków krawędziowych, naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. 

Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie przy jego krawędziach bali lub dyli deskowania 

w ten sposób, aby  jednocześnie były ustalone odcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami 

lub klamrami. Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna być dostosowana do 

średnicy przewodu i wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu należy 

prowadzić w miarę jego głębienia. Struktura gruntu dna wykopu gazociągu nie powinna być naruszona na 

głębokości większej niż 0,2 m i na odcinkach dłuższych niż 3 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem przewodów. 

Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

W gruntach skalistych lub kamienistych na dnie wykopu gazociągu powinna być ułożona warstwa 

wyrównawcza grubości 0,1 do 0,2 m z ziemi nie zawierającej grud, kamieni i gnijących resztek roślinnych. 

Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego 

krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej 
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ziemi. Dla gruntów nawodnionych i dla wykopów o ścianach pionowych i głębokości większej od 1,0 m 

należy prowadzić wykopy umocnione. O sposobie umocnienia wykopów decyduje Wykonawca. Dopuszcza 

się umocnienie wypraskami lub ścianką szczelną z grodzic stalowych. 

W wypadku umocnienia wypraskami umocnienie ścian składa się z trzech elementów: 

- wyprasek ułożonych poziomo przylegających do ścian wykopu, 

- bali pionowych (nakładek), 

- okrąglaków jako poprzeczne rozpory. 

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie 

suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej 

struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed 

ułożeniem podsypki. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze 

umożliwiające odtworzenie  projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy należy 

montować nad wykopem na wysokości ca’1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 m. Ławy 

powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące 

równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone 

w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 

1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20 m. 

Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. 

Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. Dno 

wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Sposób 

prowadzenia wykopów 80% mechanicznie i 20% ręcznie. 

Podsypka i obsypka 
Materiał na podsypkę i obsypki powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej SST. 

Szerokość warstwy podsypki powinna być równa szerokości wykopu. Podsypka powinna być zagęszczona 

do wskaźnika zagęszczenia minimum 0,98. Zagęszczenie podłoża oraz podsypki i obsypki dla gazociągów 

posadowionych w drogach powinno wynosić 1,02  

Zagęszczanie należy wykonywać warstwami o grubości do 20cm. 

Odwodnienie dna wykopu 
W przypadku wystąpienia wód gruntowych należy zastosować odwodnienie wykopów za pomocą instalacji 

igłofiltrowej Ig-E 81-32 o średnicy igłofiltrów Ø32mm i agregatu pompowego. 

Projekt odwodnienia wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie. 

 

5.4. Roboty montażowe 
Gazociągi powinny być prowadzone po trasach zbliżonych do linii prostych w taki sposób, aby były 

zachowane odległości poziome od obiektów terenowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

„w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe” (Dz.U.97, poz.1055) 

Minimalna głębokość posadowienia gazociągu musi zapewniać przykrycie minimum 0,8m. 

Ponadto głębokość ułożenia gazociągu nie może być mniejsza od grubości warstw konstrukcyjnych 

nawierzchni ponad gazociągiem; 

 

5.5. Wytyczne dotyczące wykonania przewodów 
 Rury przeznaczone do budowy gazociągów powinny być sprawdzone u wytwórcy pod względem 

szczelności i wytrzymałości, co powinno być potwierdzone odpowiednim dokumentem; 

grubość ścianek przewodów rurowych gazociągów średniego ciśnienia należy przyjmować zgodnie z 

dokumentacją projektową. Technologia oraz materiały użyte do łączenia rur powinny zapewniać 

wytrzymałość połączeń równą co najmniej wytrzymałości rur. 

Zgodnie z dokumentacją Projektową rury przewodowe należy łączyć przy pomocy złącz i kształtek 

elektrooporowych. Przy średnicy większej niż Ø63 PE należy stosować metodę zgrzewania doczołowego. 

Zgrzewanie przy pomocy złącz elektrooporowych. Odbywa się przy użyciu kształtek z wtopionym drutem 

elektrooporowym. Każde złącze ma swoje parametry zgrzewania. Są zapisane na złączu. Zakres temperatur i 

warunki pogodowe w jakich można dokonywać zgrzewania określają producenci. Jest ono dopuszczalne w 

zakresie temp. otoczenia od 5ºC do +45ºC.Kształtki elektrooporowe są kształtkami typu mufowego, więc 

łączenie elementów odbywa się pomiędzy powierzchnią wewnętrzną kielichów (muf) kształtek a 

powierzchnią zewnętrzną rur bosych końców kształtek. Przed rozpoczęciem procesu zgrzewania 

elektrooporowego elementy należy przy użyciu skrobaka usunąć utlenioną warstwę PE z co najmniej tych 
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obszarów łączonych elementów, które znajdują się w strefie zgrzewania, a następnie miejsca te przemyć 

wacikiem nasączonym płynem czyszczącym. Absolutnie czyste i całkowicie suche elementy zestawić ze 

sobą w połączenie i unieruchomić w zacisku montażowym. Zgrzewanie przeprowadzić zgodnie z instrukcją 

obsługi zgrzewarki. 

Zgrzewanie doczołowe 
Wszystkie parametry zgrzewania rur powinny być podane przez producenta i powinny być zatwierdzone 

przez jednostkę uprawnioną do wydawania decyzji o dopuszczeniu rur danego producenta. 

Dla uzyskania prawidłowego złącza należy przestrzegać oprócz wytycznych producenta: 

- prostopadłego do osi obcięcia końcówek rur i ich oczyszczenia ze strzępów obrzynek; 

- bezwzględnie przestrzegać czystości łączonych powierzchni rur (niedopuszczalne np. jest dotykanie 

palcem); 

- współosiowość 

- utrzymanie czystości płyty zgrzewczej poprzez usuwanie zanieczyszczeń tylko za pomocą drewnianego 

skrobaka i papieru zwilżonego alkoholem. 

- prowadzenia studzenia zgrzewu tylko metodą naturalną bez przyspieszania np. wentylatorem;. 

Prawidłowość wykonania zgrzewu ocenia się we następujących kryteriów: 

- szerokości wypływki; 

- Różnicy szerokość wałeczków wypływki; 

- Zagłębienie rowka między wałeczkami; 

- przesunięcie ścianek łączonych rur. 

Wypływki należy wycinać tylko wtedy, gdy będzie zachodziła konieczność przepuszczenia tłoka 

czyszczącego. 

Jeśli którykolwiek z parametrów wypływki nie mieści się z ustalonych granicach, należy wypływkę wyciąć i 

na nowo wykonać zgrzew. 

Załamania trasy gazociągu wykonywane poprzez gięcie rur należy wykonywać zgodnie z zaleceniami 

producenta rur. Jeżeli  producent rur PEHD nie podał wartości dopuszczalnych promieni gięcia, należy je 

przyjmować jako: dla temperatury otoczenia t=20ºC – r =20D, dla t=10ºC – r=35D, poniżej 10ºC – r=50D. 

Zgrzewanie przy pomocy złącz elektrooporowych. Odbywa się przy użyciu kształtek z wtopionym drutem 

elektrooporowym. Każde złącze ma swoje parametry zgrzewania. Są zapisane na złączu. Zakres temperatur i 

warunki pogodowe w jakich można dokonywać zgrzewania określają producenci. Jest ono dopuszczalne w 

zakresie temp. otoczenia od 5ºC do +45ºC. 

Połączenia kołnierzowe 
Stosowanie połączeń kołnierzowych dopuszcza się tylko przy łączeniu przewodów rurowych z armaturą 

kołnierzową.  Armatura kołnierzowa po przeprowadzeniu prób szczelności musi być zaizolowana zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 

 

5.5.1. Wytyczne dotyczące skrzyżowania gazociągów z obiektami terenowymi 
Wytyczne dotyczące skrzyżowań gazociągów z obiektami terenowymi oparte zostały na wymaganiach 

zawartych w PN-91/M-3450. 

Rury ochronne na gazociągu należy stosować: 

-w miejscach skrzyżowań gazociągu z drogami przy skrzyżowaniach gazociągów z przewodami 

kanalizacyjnymi i kanałami ciepłowniczymi mającymi połączenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt; 

-przy skrzyżowaniu gazociągów z kanalizacją kablową mającą połączenie z pomieszczeniami dla ludzi i 

zwierząt; 

-przy układaniu gazociągów na mostach i wiaduktach kolejowych oraz drogowych po uzgodnieniu z 

zarządem mostu; 

-w przypadku skrzyżowania gazociągów z rurociągami rozprowadzającymi substancje łatwopalne; 

Zgodnie z normą  PN – 91 / M – 34501 odległość pomiędzy rurą ochronną gazociągu a innym uzbrojeniem 

lub przeszkodami terenowymi powinna wynosić nie mniej niż: 

Odległości pionowe: 

- dla dróg innych niż autostrady, ekspresowe i krajowe: - 0,8 m. Końce rury ochronnej muszą być 

wyprowadzone na odległość minimum 0,5m od krawędzi jezdni drogi.  

- od dna rowu – 0,5m 

- od przewodów kanalizacyjnych mających połączenie z pomieszczeniami w których przebywają ludzie – 

0,2m 

- od pozostałych przewodów kanalizacyjnych – 0,1m 

W miejscu skrzyżowania gazociągu z projektowanym kablem niskiego napięcia oświetlenia ulicznego oraz 
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kablami teletechnicznymi oprócz taśmy koloru żółtego nad gazociągiem ułożyć taśmę koloru niebieskiego 

nad kablami. 

Skrzyżowanie gazociągu z podziemnymi kablami należy wykonywać z zachowaniem odległości pionowej 

między zewnętrzną ścianką gazociągu a kablem co najmniej 0,15 m; 

-przy układaniu gazociągu pod kablem, kabel należy zabezpieczyć rurą z tworzywa sztucznego na długości 

co najmniej po 1,5 m od osi skrzyżowania, mierząc prostopadle do osi gazociągu; 

 

5.5.2. Rozwożenie i składowanie rur 
Rozwożenie i składowanie rur powinno być zgodne z procedurami i instrukcjami roboczymi opracowanymi 

dla konkretnej budowy zatwierdzonymi przez inwestora uwzględniającymi instrukcje fabryczne 

producentów rur i izolacji. 

Rozwożenie i składowanie rur wzdłuż trasy gazociągu należy wykonywać przy użyciu sprzętu 

zabezpieczającego rury przed uszkodzeniem powłok izolujących powierzchni zewnętrznych rur z tworzyw 

sztucznych. Nie należy rzucać i przesuwać rur po podłożu. Rury składowane wzdłuż trasy gazociągu winny 

być podparte tak by znajdowały się nad powierzchnią ziemi. 

 

5.5.3 Wytyczne dotyczące armatury zaporowej i upustowej 
Armatura z korpusami stalowymi lub staliwnymi powinna być łączona z przewodami rurowymi za pomocą 

spawania lub kołnierzy.  

W przypadku zastosowania armatury z kołnierzami, w uzasadnionych przypadkach, należy zastosować 

kompensatory montażowe wg BN-77/8976-74. 

Zabrania się instalowania zaworów (zasuw) w gazociągach układanych pod jezdnią.  

W budowie gazociągów średniego ciśnienia należy stosować armaturę o ciśnieniu nominalnym nie 

mniejszym niż 1,0 MPa. 

 

5.5.4 Gazociąg tymczasowy (by pass) 

Włączenie projektowanego odcinka przebudowywanego gazociągu do istniejącej sieci wymaga czasowego 

przełączenia przepływu gazu w sieci gazowej przez zastosowanie gazociągu tymczasowego (by pass'u) bez 

wyłączenia istniejącego gazociągu z eksploatacji. 

 - Przebieg prac związanych z podłączeniem nowego odcinka gazociągu Ø63 PEHD PE100 RC (SDR11) jest 

następujący: 

 

a)  Montaż na istniejącym gazociągu ść Ø63 PEHD króćców technologicznych DN25 z zaworem 

 odcinającym DN25 (węzeł T1, T2, T3), 

b)  Wykonanie by pass'u  z rur Ø32 PEHD PE100 RC (SDR11) na odcinku od węzła T1 – T2 - T3, 

c)  Montaż urządzenia do balonowania na istniejącym gazociągu ść  Ø63 PEHD (węzeł TZ1, TZ2, 

 TZ3), 

d) Otwarcie zaworów odcinających DN25 w węźle T1, T2, T3 w celu uruchomienia gazociągu 

 tymczasowego Ø32 PEHD PE100 RC (SDR11), 

e) Wstrzymanie przepływu gazu na istniejącym gazociągu ść Ø63 PEHD poprzez zastosowanie 

 balonowania w  węźle TZ1, TZ2, TZ3. Przepływ gazu od chwili zabalonowania odbywać się 

 będzie tylko poprzez by pass.  

f) Opróżnienie z gazu wyłączonego odcinka gazociągu Ø63 PEHD poprzez rury upustowe  

 z zaworem upustowym zamontowane na wcześniej wykonanych króćcach technologicznych. 

 Likwidowany  odcinek  gazociągu Ø63 PEHD należy przedmuchać azotem N2.  

g)  Włączenie projektowanego odcinka sieci gazowej Ø63 PEHD PE100 RC (SDR11) do istniejącego 

 gazociągu w węźle G1, G2, G5. 

h) Zwolnienie balonowania (węzeł TZ1, TZ2, TZ3) celem możliwości przepływu gazu przez 

 projektowany gazociąg  Ø63 PEHD PE100 RC (SDR11) oraz zamknięcie zaworów 

 odcinających DN25 (węzeł T1, T2, T3). Po  zamknięciu zaworów odcinających DN25 

 tymczasowy gazociąg (by pass) należy zdemontować. 

i)  Demontaż urządzeń i armatury użytych do włączenia przekładanego gazociągu do eksploatacji. 

 

 - Przebieg prac związanych z podłączeniem nowego odcinka gazociągu Ø90 PEHD PE100 RC (SDR11) jest 

następujący: 

 

a)  Montaż na istniejącym gazociągu ść Ø90 PEHD króćców technologicznych DN50 z zaworem 
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 odcinającym DN50 (węzeł T4, T5), 

b)  Wykonanie by pass'u  z rur Ø63 PEHD PE100 RC (SDR11) na odcinku od węzła T4 - T5, 

c)  Montaż urządzenia do balonowania na istniejącym gazociągu ść  Ø90 PEHD (węzeł TZ4, TZ5), 

d) Otwarcie zaworów odcinających DN50 w węźle T4, T5 w celu uruchomienia gazociągu 

 tymczasowego Ø63 PEHD PE100 RC (SDR11), 

e) Wstrzymanie przepływu gazu na istniejącym gazociągu ść Ø90 PEHD poprzez zastosowanie 

 balonowania w  węźle TZ4, TZ5. Przepływ gazu od chwili zabalonowania odbywać się  będzie tylko 

 poprzez by pass.  

f) Opróżnienie z gazu wyłączonego odcinka gazociągu Ø90 PEHD poprzez rury upustowe  

 z zaworem upustowym zamontowane na wcześniej wykonanych króćcach technologicznych. 

 Likwidowany  odcinek  gazociągu Ø90 PEHD należy przedmuchać azotem N2.  

g)  Włączenie projektowanego odcinka sieci gazowej Ø90 PEHD PE100 RC (SDR11) do istniejącego 

 gazociągu w węźle G3, G4. 

h) Zwolnienie balonowania (węzeł TZ4, TZ5) celem możliwości przepływu gazu przez projektowany 

 gazociąg Ø90  PEHD PE100 RC (SDR11) oraz zamknięcie zaworów odcinających DN50 (węzeł 

 T4, T5). Po zamknięciu zaworów odcinających DN50 tymczasowy gazociąg (by pass) należy 

 zdemontować. 

i)  Demontaż urządzeń i armatury użytych do włączenia przekładanego gazociągu do eksploatacji. 

 

5.6. Wykonanie rur osłonowych 
Przy wykonywaniu rur osłonowych należy przestrzegać wymagań zawartych w normie PN-91/M-34501. 

 Montaż rur osłonowych 

Do wykonania rur osłonowych należy stosować: 

- rury Ø160 PEHD PE100 RC SDR11 (dla gazociągu Ø63 PEHD)z wkładką aluminiową i rurę osłonową 

Ø225 PEHD PE100 RC SDR11 (dla gazociągu Ø90 PEHD) z wkładką aluminiową. 

Długość rury osłonowej oraz głębokość jej ułożenia winny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

Rury przewodowe w rurach osłonowych należy układać współosiowo na podparciach z tworzyw sztucznych. 

Wolną przestrzeń między gazociągiem a końcami rury osłonowej należy zabezpieczyć przed dostaniem się 

do jej wnętrza wody lub innych zanieczyszczeń poprzez uszczelnienie przestrzeni pomiędzy rurą ochronną i 

przewodową pianką poliuretanową oraz założenia manszet z elastomeru EPDM z zaciskami stalowymi 

ślimakowymi. 

Wykonanie uszczelnienia rury ochronnej 
Wolna przestrzeń między gazociągiem a rurą ochronną powinna być zabezpieczona przed dostaniem się do 

jej wnętrza wody lub innych zanieczyszczeń. Końce rur ochronnych uszczelnić manszetą z elastomeru oraz 

pianką poliuretanową na długości 0,2m.  

 

5.7. Łączenie rur z tworzyw sztucznych 

5.7.1. Wymagania ogólne 
Połączenia rur z tworzyw sztucznych należy wykonywać zgodnie z projektem wykonawczym. Rury z 

polietylenu należy łączyć metodą zgrzewania doczołowego (powyżej Ø63 PE) lub poprzez złącza 

elektrooporowe (do  Ø63 PE włącznie) 

 

5.7.2. Instrukcja Technologiczna Łączenia 
Dla każdego rodzaju tworzywa sztucznego użytego do budowy gazociągów oraz dla każdej metody łączenia 

rur i kształtek należy opracować Instrukcję Technologiczną Łączenia. Instrukcja powinna być opracowana 

przez wykonawcę robót i zatwierdzona przez inwestora. 

 

5.7.3. Kwalifikacje zgrzewaczy 
Łączenie rur i kształtek polietylenowych mogą wykonywać jedynie osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje zgrzewacza 

 

5.7.4 Organizacja prac połączeniowych 
Organizacja prac połączeniowych powinna zapewnić poprawne pod względem technicznym wykonanie 

połączeń i umożliwić identyfikację parametrów technologicznych oraz przeprowadzonych kontroli i 

wykonawców poszczególnych połączeń. 

W przypadku rur z polietylenu wykonawca robót połączeniowych powinien prowadzić dokumentację 

dotyczącą zgrzewania w postaci kart technologicznych zgrzewania zgodnie z normą  „Systemy przewodowe 
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z tworzyw sztucznych. Połączenia zgrzewane gazociągów z polietylenu. Warunki techniczne wykonania i 

odbioru". Karty Technologiczne Zgrzewania powinny być zatwierdzone przez właściwy terenowo Okręgowy 

Zakład Gazowniczy. 

 

5.7.5 Wykonanie prac połączeniowych 
Przed rozpoczęciem zgrzewania należy sprawdzić współosiowość montowanych rur. 

Technologia oraz materiały użyte do łączenia rur przy wykonywaniu gazociągów powinny zapewnić 

wytrzymałość połączeń, równą co najmniej wytrzymałości rur. 

Łączenie rur powinno być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i Instrukcją Technologiczną 

Łączenia. 

Zgrzewanie nie powinno być wykonywane w temperaturze niższej niż 5ºC oraz podczas mgły, niezależnie 

od temperatury otoczenia. 

W czasie opadów atmosferycznych lub wiatrów przekraczających prędkość 10 m/s powinny być stosowane 

namioty ochronne. 

 

5.7.6. Ochrona przed korozją 
Bierną ochronę przed korozją należy stosować na armaturze zaporowej  

Elementy metalowe nieposiadających fabrycznego zabezpieczenia antykorozyjnego (np. kołnierze,, elementy 

stalowe rury wydmuchowej ) należy zaizolować antykorozyjnie na zimno taśmami polietylenowymi lub na 

gorąco za pomocą rękawów termokurczliwych.  

 

5.8. Podłączenie do istniejącej sieci 
Połączenie do istniejącej sieci należy wykonać za pomocą wcześniej przygotowanych kształtek. 

Połączenie należy wykonać pod nadzorem Użytkownika sieci gazowej. 

 

5.9. Próba szczelności wg PN-92/M-34503 
Gazociąg powinien być poddany próbom określonym w projekcie wykonawczym. Próby należy wykonać 

komisyjnie zgodnie z PN-M-34503:1992(PN-92/M-34503). Elementy prefabrykowane mogą być 

wbudowane w gazociąg pod warunkiem, że przed ich wmontowaniem w gazociąg zostaną przeprowadzone 

próby szczelności i/lub wytrzymałości na co najmniej takie samo ciśnienie, jakiemu jest poddawany 

gazociąg. Z przeprowadzenia prób szczelności i/lub wytrzymałości należy sporządzić protokół podpisany 

przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. 

Teren, na którym są przeprowadzane próby szczelności gazociągu powinien być oznakowany przy pomocy 

odpowiednich znaków ostrzegawczych. 

Znaki te powinny być ustawione w odległości nie mniejszej niż to wynika z nominalnej odległości 

podstawowej badanej sieci gazowej w stosunku do obiektów terenowych, jednak nie mniejszych niż 4 m. 

- Czynnikiem próbnym powinno być powietrze. 

- Tłoczenie czynnika próbnego do rurociągu powinno odbywać się płynnie i bez przerwy, aż do uzyskania 

ciśnienia próby szczelności określonego w Dokumentacji Projektowej. 

- Badanie szczelności przeprowadza się po uprzednim ustabilizowaniu temperatury czynnika próbnego. 

- Czas trwania próby szczelności powinien wynosić co najmniej 24 godziny od chwili osiągnięcia ciśnienia 

próby 

- Oględziny rurociągu nie należy dokonywać wcześniej niż po upływie 2 godzin. 

- Rurociąg należy uznać za szczelny, jeżeli po zakończeniu próby nie stwierdzi się żadnych 

nieprawidłowości na wykresie pomiarowym, a spadek ciśnienia jest nie większy niż od wyliczonego 

rzeczywistego względnego spadku ciśnienia wg poz.3 PN-M-34503 „Gazociągi i instalacje gazownicze. 

Próby gazociągów”. 

 

5.10 Zasyp wykopu 
Po dokonaniu odbioru można przystąpić do wykonania osypki nad ułożonym kanałem. Zasypkę z piasku o 

grubości 30 cm należy wykonać ręcznie z zagęszczeniem. Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić: w 

terenie zielonym Is=0,98, na terenach pod drogami: Is=1,02. 

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów 

na przewodzie.  

5.10.1 Zasypanie wykopów 
Przy wykonaniu zasypki należy przestrzegać następujących zasad: 

· zasypka powinna być wykonywana równomiernie i równocześnie z obu stron rury, 
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· zasypka powinna być wykonywana warstwami o gr. max 20 cm, zagęszczonymi do wskaźnika 

zagęszczenia Is=0,98, pod drogami Is=1,02 

· podczas zagęszczania zasypki należy kontrolować rzędne posadowienia rur nie dopuszczając do ich 

wypychania, 

· grunt zasypki – niewysadzinowy piasek średni o wskaźniku różnoziarnistości U ³ 5,0 dla warstw górnych, 

poniżej 20 cm może być U ≥ 3,0. 

Powyżej 0,5m ponad rurę wykop można zasypać  mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym gruntu.  

Sprawdzenie zagęszczenia co 50 m. 

Zasyp wykopu kanału z zagęszczeniem gruntu w obrębie korpusu drogowego zgodnie z wymaganiami 

Specyfikacji części drogowej. Sprawdzenie zagęszczenia co 50 m. 

Nadmiar ziemi z wykopu należy odwieźć na wysypisko i zutylizować o ile Inżynier nie zaleci inaczej. 

 

5.10.2 Rozbiórka umocnienia ścian wykopu, deskowania 
Jednocześnie z zasypywaniem kanału należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia. Przy zwalnianiu 

rozpór należy możliwie unikać wstrząsów w otaczającym gruncie. W miejscach zagrożonych wyjmuje się po 

1 wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach spoistych można prowadzić rozbiórkę 3-4 wyprasek od 

razu. 

 

5.10.3. Taśmy ostrzegawcze 
Nad gazociągiem na całej ich długości, na wysokości około 0,4 m nad górną tworzącą rury należy umieścić 

taśmę ostrzegawczą z tworzywa sztucznego, z wkładką metalową, koloru żółtego o szerokości nie mniejszej 

niż 0,15 m. W miejscu skrzyżowania gazociągu z projektowanym kablem niskiego napięcia oświetlenia 

ulicznego oraz kablami teletechnicznymi oprócz taśmy koloru żółtego nad gazociągiem ułożyć taśmę koloru 

niebieskiego nad kablami. 

 

5.11. Oznaczenie trasy gazociągu 

W przypadku gdy nad gazociągiem zostanie ułożona taśma lokalizacyjna bez wkładki metalowej, w celu 

lokalizacji rurociągu należy obok sieci gazowej ułożyć w odległości 5,0 cm od gazociągu izolowany 

przewód lokalizacyjny Cu2,5 mm2 DY. Rezystancja przewodu lokalizacyjnego nie może być większa niż 

950Ω/km, izolacja przewodu lokalizacyjnego musi posiadać rezystancje jednostkową nie mniejszą niż 10000 

Ωxkm.  Projektowany przewód lokalizacyjny należy połączyć z istniejącym przewodem lokalizacyjnym w 

punktach włączenia do sieci gazowej. Przewód lokalizacyjny w celu umożliwienia wykonania pomiarów 

należy wprowadzić do  skrzynek ulicznych do zasuw zachowując jego ciągłość elektryczną.  

Ponadto należy ustawić tabliczki informacyjne, umożliwiające dokładną lokalizację położenia sieci i 

armatury oraz miejsc załamania trasy. Tabliczki umieścić na specjalnych słupkach znacznikowych. Tabliczki 

powinny zawierać informacje o dokładnej lokalizacji, rodzaju oznaczanych elementów, ich średnicy i 

materiale. 

System oznakowania podlega odbiorowi. 

 

5.12. Demontaż istniejącej sieci gazowej 
Demontaż gazociągu polega na: 

- wykonania wykopu, 

- demontażu gazociągu nieczynnego jedynie na odcinku kolidującym z projektowanym rondem, 

- zasypaniu wykopu, 

- wyrównaniem terenu. 

Istniejącą armaturę oraz odcinki gazociągów przeznaczone do likwidacji należy zdemontować pod nadzorem 

właściciela sieci oraz zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 

5.13. Odtworzenie stanu pierwotnego pasa zajętego pod budowę gazociągu 

Po zasypaniu i oznakowaniu trasy gazociągu, należy doprowadzić do stanu pierwotnego pas zajęty pod 

budowę. 

Należy: 

- odtworzyć stan nawierzchni ulic, chodników i zieleni, 

- odtworzyć stan nawierzchni dróg np. dojazdowych do posesji, 

- przeprowadzić rekultywację gleby w pasie zajętym czasowo pod budowę, 

- odbudować inne obiekty zniszczone w trakcie budowy. 

Powyższy przepis nie dotyczy przywracania do stanu pierwotnego obiektów, za które ich Właścicielom 
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wypłacono uzgodnione z nimi odszkodowanie. 

Z przeprowadzonych prac odtworzeniowych należy sporządzić protokół do którego należy dołączyć 

protokóły 

odbioru tych robót przez właścicieli rekultywowanych terenów , odtwarzanych obiektów i Właścicieli lub 

Użytkowników uzbrojenia terenu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągniętej jakości robót. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inżynierowi . 

zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją Projektową, oraz wymaganiami 

STWiORB, norm i przepisów. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. 

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera i 

Użytkownika. 

Wykonawca powiadomi pisemnie Inżyniera, o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 

kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera. 

Kontrola jakości robót przy przebudowie gazociągów powinna odbywać się w obecności Użytkownika sieci. 

 

6.1. Badanie zgodności z Dokumentacją Projektową 
Badanie zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową następuje przez: 

- sprawdzenie czy zmiany zaistniałe w trakcie wykonywania robót zostały wprowadzone do Dokumentacji 

Projektowej, 

- sprawdzenie, czy wykonane zmiany zostały dostatecznie umotywowane, 

- sprawdzenie czy przedłożone zostały wszystkie dokumenty, 

- sprawdzenie przedłożonych dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym, 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podania na placu budowy stałych 

punktów niwelacyjnych. 

 

6.2. Badanie materiałów 
Sprawdzenie użytych do przewodu materiałów następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej. 

 

6.3. Badanie w zakresie głębokości ułożenia 

Wykonuje się przez pomiar przykrycia gazociągu do powierzchni terenu istniejącego względnie 

projektowanego. Pomiar z dokładnością do 5 cm. 

 

6.4. Badanie podłoża 
Sprawdza się przez oględziny zewnętrzne i pomiar z dokładnością do 1 cm. 

 

6.5. Badanie w zakresie ułożenia przewodu 

6.5.1. Badanie ułożenia przewodu na podłożu 
Przewód powinien być tak ułożony, aby opierał się na nim na całej długości i co najmniej na 1/4 swego 

obwodu symetrycznie do osi. 

Sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne. 

 

6.5.2. Badanie zabezpieczenia przewodu pod stałymi przeszkodami 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia przez oględziny zewnętrzne. 

 

6.5.3. Badanie zmiany kierunku przewodu 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania zmian kierunku przewodu polega na stwierdzeniu zastosowania 

kształtki o właściwym kącie załamania. 

 

6.5.4. Badanie zasypki przewodu 
Sprawdzenie prawidłowości zasypki przewodu należy wykonać przez: 

- zbadanie sypkości materiału użytego do zasypki, 

- skontrolowania zagęszczenia gruntu, a w szczególności ubicia jej z boków rur. 



 

40  

Pomiar wykonać w trzech dowolnych miejscach. 

 

6.6. Badanie w zakresie szczelności przewodu 

6.6.1. Badanie wstępne szczelności złączy zgrzewanych 
Dla rur z polietylenu badania wstępne szczelności złączy przeprowadzić należy przed opuszczeniem 

rurociągu do wykopu bez zamontowanej armatury. 

 

6.6.2. Kontrola próby szczelności gazociągów 
Badanie szczelności należy przeprowadzić w obecności przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy i 

Użytkownika. 

Próbę szczelności wykonać zgodnie z PN-92/M-34503. Badanie szczelności przeprowadzić przy użyciu 

powietrza. Długość i objętość odcinka próbnego nie jest ograniczona. 

Przygotowania do prób polegają na: 

- badaniu wstępnym szczelności złączy, 

- oczyszczeniu wnętrza rurociągów zgodnie z p. 2.2 normy. 

Ciśnienie badania szczelności przyjąć zgodnie z Dokumentacją Projektową 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Wymagania ogólne podano w ST.00.00.00. 

Jednostką obmiarową robót jest: 

metr (m) ułożenia gazociągu z wszystkimi robotami towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 

metr (m) ułożenia rur ochronnych z wszystkimi robotami towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 

komplet (kpl.) montażu armatury z wszystkimi robotami towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 

komplet (kpl.) wykonanej próby gazociągu z wszystkimi robotami towarzyszącymi zgodnie z 

Dokumentacją 

Projektową. 

metr (m) likwidacji oraz utylizacji istniejącego odcinka gazociągu wraz z armaturą z wszystkimi 

robotami 

towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

odpowietrzenie  sieci dla wykonania przebudowy, ryczałt, 

- napełnienie sieci gazowej po wykonaniu przebudowy gazociągu, ryczałt 

czasowe zajęcie terenu dla wykonania przebudowy sieci gazowej, ryczałt. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Przed przystąpieniem do odbioru gazociągu jako obiektu budowlanego, kierownik budowy powinien 

przedłożyć inwestorowi dokumenty potwierdzające wykonanie gazociągu zgodnie z projektem budowlanym 

i wykonawczym, pozwoleniem na budowę, wymaganiami PN-M-34521 wg 3.2 do 3.2.13, normami 

powołanymi oraz przepisami państwowymi wymienionymi w załączniku B. 

Powyższe dokumenty i prawidłowość wykonania prac sprawdzają: inwestor i Wykonawca przy udziale 

kierownika budowy, inspektora nadzoru, projektanta i przedstawiciela przyszłego Użytkownika gazociągu. 

 

8.1. Sprawdzenie dokumentów 

8.1.1. Sprawdzenie dokumentów dotyczących wykonanych prac 
Należy sprawdzić dokumenty dotyczące: 

- materiałów i wyrobów użytych do budowy, 

- przygotowania terenu budowy, 

- wykonania robót ziemnych, 

- wykonania skrzyżowań gazociągu z przeszkodami terenowymi, 

- wykonania skrzyżowań gazociągu z infrastrukturą istniejącą, 

- łączenia rur, 

- wykonania wstępnego badania szczelności gazociągu, 

- wykonania biernej ochrony antykorozyjnej, 
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- ułożenia gazociągu, 

- wykonania zabudowy armatury odcinającej, 

- wykonania prób szczelności i/lub wytrzymałości gazociągu, 

- znakowania trasy gazociągu, 

- odtworzenia stanu pierwotnego pasa zajętego pod budowę, 

- zgodności z projektem i pozwoleniem na budowę. 

 

8.1.2. Sprawdzenie dokumentów dotyczących materiałów i wyrobów 
Sprawdzenie dokumentów dotyczących materiałów polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 

wymaganiami zawartymi w rozdziale 2. Sprawdza się odpowiednie deklaracje zgodności wykonania 

materiałów i wyrobów z odpowiednimi normami lub aprobatami technicznymi na materiały i wyroby 

stosowane do budowy gazociągów oraz odpowiednie protokóły badań dotyczących elementów gazociągów 

wykonywanych na budowie, a także protokóły ewentualnych dodatkowych badań. 

 

8.1.3. Sprawdzenie dokumentów dotyczących przygotowania terenu budowy 
Sprawdzenie dokumentów dotyczących przygotowania terenu budowy polega na kontroli protokołów z 

wytyczenia trasy gazociągu i oznaczenia szerokości pasa zajętego pod budowę, oraz na sprawdzeniu 

odpowiednich zapisów w dzienniku budowy. 

 

8.1.4. Sprawdzenie dokumentów dotyczących wykonania robót ziemnych 
Sprawdzenie dokumentów dotyczących wykonania robót ziemnych polega na kontroli przedstawionych 

przez  kierownika budowy zapisów w dzienniku budowy potwierdzonych przez inspektora nadzoru 

świadczących o ich wykonaniu. 

 

8.1.5. Sprawdzenie dokumentów dotyczących wykonania skrzyżowań gazociągu z przeszkodami 

terenowymi 
Sprawdzenie dokumentów dotyczących wykonania skrzyżowań gazociągów z przeszkodami terenowymi 

polega 

na stwierdzeniu zgodności wykonania potwierdzonej zapisem w dzienniku budowy lub stosownym 

protokółem 

podpisanym przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz Użytkownika (Właściciela) danej 

przeszkody. 

 

8.1.6 Sprawdzenie dokumentów dotyczących łączenia rur 
Sprawdzenie dokumentów dotyczących łączenia rurociągu polega na kontroli zapisów w dzienniku robót 

zawierających potwierdzenie przez inspektora nadzoru zgodności wykonania z ustaloną technologią 

łączenia. Należy również sprawdzić protokóły z przeprowadzonych oględzin złączy zgrzewanych oraz 

przedłożone wyniki badań nieniszczących. 

 

8.1.7. Sprawdzenie dokumentów dotyczących badania wstępnego szczelności gazociągu 
Sprawdzenie dokumentów dotyczących badania wstępnego szczelności gazociągów polega na kontroli 

przedstawionego przez wykonawcę robót protokołu z przeprowadzonego badania. Badanie to nie jest 

obowiązkowe. 

 

8.1.8. Sprawdzenie dokumentów dotyczących ułożenia gazociągu 
Sprawdzenie dokumentów dotyczących głębokości ułożenia gazociągu w wykopie polega na kontroli 

zapisów w dzienniku budowy potwierdzonych przez inspektora nadzoru świadczącego o wykonaniu prac 

zgodnie z 5.4. i geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. 

Sprawdzenie dokumentów dotyczących ułożenia gazociągu w wykopie polega na przedstawieniu przez 

kierownika budowy zapisów w dzienniku budowy potwierdzonych przez inspektora nadzoru świadczącego o 

wykonaniu prac zgodnie z 5.7.5. 

Sprawdzenie dokumentów dotyczących zastosowania rur osłonowych, rur montażowych polega na 

przedstawieniu przez kierownika budowy zapisów w dzienniku budowy potwierdzonych przez inspektora 

nadzoru świadczącego o wykonaniu tych prac zgodnie z projektem wykonawczym. 

Sprawdzenie dokumentów dotyczących zasypywania gazociągu polega na kontroli przedstawionych przez 

kierownika budowy zapisów w dzienniku budowy potwierdzonych przez inspektora nadzoru świadczącego o 

wykonaniu prac zgodnie z 5.10. 
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Sprawdzenie dokumentów dotyczących umieszczenia taśm ostrzegawczych i drutu wskaźnikowego wzdłuż 

gazociągów polega na sprawdzeniu przedstawionych przez kierownika budowy zapisów w dzienniku 

budowy potwierdzonych przez inspektora nadzoru świadczącego o umieszczeniu taśm ostrzegawczych i 

drutu wskaźnikowego oraz sprawdzeniu elektrycznej ciągłości drutu wskaźnikowego zgodnie z 5.10.3. 

 

8.2. Sprawdzenie dokumentów dotyczących wykonania prób szczelności i/lub wytrzymałości 
Sprawdzenie dokumentów dotyczących prób szczelności i/lub wytrzymałości polega na kontroli 

przedstawionego przez kierownika budowy protokółu komisyjnego przeprowadzenia prób szczelności i/lub 

wytrzymałości gazociągu wykonanych zgodnie z 5.7.7. podpisanego przez wszystkich członków komisji. 

 

8.2.1. Sprawdzenie dokumentów dotyczących znakowania trasy gazociągu 
Sprawdzenie dokumentów dotyczących znakowania trasy gazociągu polega na kontroli przedstawionych 

przez kierownika budowy zapisów w dzienniku budowy potwierdzonych przez inspektora nadzoru 

świadczącego o wykonaniu znakowania gazociągów zgodnie z Specyfikacją Techniczną i Dokumentacją 

Projektową. 

 

8.2.2. Sprawdzenie dokumentów dotyczących odtworzenia stanu pierwotnego pasa zajętego pod 

budowę gazociągu 
Sprawdzenie dokumentów dotyczących odtworzenia stanu pierwotnego pasa zajętego pod budowę gazociągu 

polega na kontroli przedstawionego przez kierownika budowy protokółu świadczącego o odtworzeniu stanu 

pierwotnego pasa terenu zajętego pod budowę gazociągu.  

 

8.3. Ocena 
Na podstawie przeprowadzonego sprawdzenia dokumentów dotyczących wykonania prac oraz na podstawie 

przeprowadzonej wizji lokalnej, inwestor podejmuje decyzję o przeprowadzeniu odbioru prac budowlano-

montażowych gazociągu i powołuje stosowną Komisję Odbioru. 

 

8.4. Odbiór 
Na podstawie oceny prac budowlano-montażowych oraz na podstawie dokumentów wymienione w 

Załączniku A PN-M-34521 (normatywny) inwestor dokonuje odbioru prac budowlano - montażowych 

gazociągów od 

Wykonawcy - kierownika budowy. 

Inwestor powołuje komisję odbioru, w której skład wchodzą: 

- przedstawiciel inwestora, 

- przedstawiciel Wykonawcy, 

- przedstawiciel Użytkownika, 

- przedstawiciel administracji terenowej, 

 

8.4.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 

związane z budową rurociągów gazowych, a mianowicie: 

- roboty przygotowawcze, 

- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

- przygotowanie podłoża, 

- roboty montażowe wykonania rurociągów, 

- wykonanie zabezpieczeń przewodu przy przejściu pod drogami oraz w miejscach skrzyżowań z 

uzbrojeniem istniejącym (zabudowa rury osłonowej wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem), 

- wykonanie izolacji, 

- ułożenie przewodów lokalizacyjnych – taśmy ostrzegawczej z zatopioną ścieżką metalową, 

- sprawdzenie czystości wnętrza gazociągów i szczelności połączeń odcinków gazociągu (przed 

opuszczeniem ich do wykopu), 

- próby szczelności, 

- zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

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

bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 

8.4.2. Odbiór końcowy 
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Odbiorowi końcowemu zgodnie z Zarządzeniem Nr 47 podlega: 

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego polegające na sprawdzeniu 

protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych, 

- badanie szczelności gazociągów (przeprowadzone po ich całkowitym zmontowaniu i zasypaniu ziemią 

zgodnie z  Zarządzeniem Nr 47/89 Ministra Przemysłu oraz PN-92/M-34503). 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie 

wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione zgodnie z 

wymaganiami BN-81/8976-47, BN-77/8976-06, PN-92/M-34503, PN-B-10736:99, Rozporządzeniem 

Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14.11.1995, Zarządzeniem Nr 47 Ministra Przemysłu z dnia 09.05.1989r. 

Należy sporządzić protokół odbioru gazociągu od Wykonawcy w trzech egzemplarzach podpisany przez 

wszystkich członków komisji po jednym dla wykonawcy, inwestora i Użytkownika. Wszystkie trzy 

egzemplarze są prawnie równoważne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”    

pkt 9. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 
1. PN-B-06050:1999(PN-68B-06050)  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

 wykonania i badania przy odbiorze. 

2. PN-H-74306:1985(PN-85/H-74306) Armatura i rurociągi. Wymiary przyłączeniowe kołnierzy na 

 ciśnienie nominalne do 40 MPa. 

3. PN-M-34501:1991(PN-91/M-34501) Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania 

 gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania. 

4. PN-M-34503:1992(PN-92/M-34503)  Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów . 

5. PN-M-69355:1973(PN-73/M-69355)  Topniki do spawania i napawania łukiem krytym. 

6. PN-M-69420:1988(PN-88/M-69420)  Druty lite do spawania i napawania stali. 

7. PN-M-69433:1988(PN-88/M-69433)  Elektrody stalowe otulone do spawania stali 

 niskowęglowych i stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. 

8. PN-M-69900-5:1987(PN-87/M-69900/05) Spawalnictwo. Egzamin zgrzewacza. 

9. PN-M-69900-6:1987(PN-87/M-69900/06) Spawalnictwo. Egzamin rozszerzający oraz sprawdzający 

 spawacza i zgrzewacza. 

10. PN-M-74001:1992(PN-92/M-74001) Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 

11. PN-N-01270-1:1970(PN-70/N-01270/01) Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 

12. PN-EN 45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców. 

13. PN-M-34500 Gazownictwo. Uzdatnianie, rozprowadzanie i magazynowanie paliw gazowych. 

 Terminologia. 

14. ZN-G-3101:1996 Gazociągi. Rury przewodowe klasy B ze stali niestopowych i niskostopowych. 

 Wymagania i badania. Norma zakładowa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. 

 dostępna w jego siedzibie ul. Krucza 6/14, 00-573 Warszawa. 

15. ZN-G-3501:1996 Gazociągi. Rury polietylenowe. Wymagania i badania. Norma zakładowa 

 Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. 

16. ZN-G-3001:2001 Oznakowanie trasy gazociągu. Norma zakładowa PGNiG.S.A. 

17. ZN-G-3002:2001 Taśmy ostrzegawcze i lokalizacyjne. Norma zakładowa PGNiG.S.A. 

18. ZN-G-3003:2001 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe. Norma zakładowa 

 PGNiG.S.A. 

19. ZN-G-3004:2001 Tablice orientacyjne. Norma zakładowa PGNiG.S.A. 

20. PrPN-M-34521 Gazociągi. Wykonanie i odbiór robót budowlano – montażowych. 

 

10.2. Inne dokumenty 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU nr 89, poz.414) z późn. zmianami. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (DzU nr 89, poz.415). 



 

44  

Rop. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

robót budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 poz. 401) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. Nr 97, poz.1055). 

Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w STWiORB należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu 

o aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


