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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia 
robót związanych z przejściami obiektów liniowych pod przeszkodami metodą przecisku w ramach 
zadania polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w ul. Wysockiej w Ostrowie 
Wielkopolskim. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                     
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                     
w przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem obiektów liniowych (kanalizacji sanitarnej) pod przeszkodami 
terenowymi.  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność                              
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
1.5. Dokumentacja robót montażowych  
Dokumentację robót montażowych sieci kanalizacyjnych stanowią: 
– projekt  budowlano-wykonawczy,  opracowany  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  
Infrastruktury  z  dnia 03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego 
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz w zakresie  wynikającym z rozporządzenia  
Ministra  Infrastruktury  z  02.09.2004  r.  w  sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 
– specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót,  sporządzona  zgodnie                                    
z rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  
ogłoszenia  zawierającego dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia                         
(Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  108,  poz.  953  z  późn. zmianami), 
– dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
– protokoły  odbiorów  częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi  
protokołami  z  badań kontrolnych, 
– dokumentacja  powykonawcza  czyli  wcześniej  wymienione  części  składowe  dokumentacji  
robót  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 290). 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów. 
Wykonawca zobowiązany jest: 
- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji 
Technicznej 
- stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne wydane 
przez odpowiednie Instytuty Badawcze 
- powiadamiać Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem 
dostawy i uzyskać jego akceptację 
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2.2. Rury przeciskowe. 
Jako rury przeciskowe należy stosować rury stalowe przewodowe bez szwu według PN-80/H-
74219 lub rury stalowe przewodowe ze szwem według PN-79/H-74244 o średnicach zgodnych z 
dokumentacja projektową. 
Za zgodą Inżyniera mogą być zastosowane inne rury spełniające określone wymagania. 
2.3. Płozy pierścieniowe. 
Do wprowadzenia rur przewodowych do rur przeciskowych i osłonowych należy stosować płozy  
pierścieniowe. Rodzaje i typy płóz zależne są od średnicy rury przewodowej a ilość od długości 
przecisku i rury osłonowej i zostały podane w dokumentacji projektowej. 
2.4. Uszczelnienie 
Manszety: elastomer EPDM z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej 
2.5.Składowanie materiałów. 
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób  
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych  
elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się ścieków sanitarnych i wód opadowych. 
2.5.1. Rury.  
Rury przeciskowe należy składować pod zadaszeniem układając je w pozycji leżącej jedno lub 
wielowarstwowo i przestrzegając zasad określonych przez producenta. Pierwsza warstwę rur 
należy ułożyć na podkładach drewnianych zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów 
pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunięciem. 
2.5.2. Inne materiały. 
Pozostałe materiały używane do wykonania przecisków winny być składowane zgodnie z 
wymaganiami producentów na otwartym powietrzu lub w magazynach zamkniętych w sposób 
uzgodniony z Inżynierem. 
2.7. Odbiór materiałów na budowie. 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy 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 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST „Wymagania ogólne” pkt 3 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 
Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
3.2. Sprzęt do wykonania przewiertu sterowanego 
Wykonawca przystępujący do wykonania przewiertu sterowanego winien wykazać się możliwością 
korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 
- żurawie budowlane samochodowe 
- maszyna do wierceń poziomych 
- spawarka do spawania odcinków rur stalowych  
- wciągarki ręczne i mechaniczne 
- samochody skrzyniowe 
- agregat prądotwórczy 
- beczkowozy  
- inny sprzęt w zależności od potrzeb uzgodniony z Inżynierem 
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4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dot. transportu podane zostały w ST 7 „Wymagania ogólne” pkt 4 
Do wykonania robót należy stosować jedynie takie środki transportu sprzęt, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Środki transportu stosowane do wykonania robót muszą być utrzymywane w dobrym stanie                   
i gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
4.2. Środki transportu 
Wykonawca przystępujący do wykonania przecisku winien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących środków transportu: 
- samochodu skrzyniowego,   -samochodu dostawczego, 
-samochodu samowyładowczego,  -ciągnika kołowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
5.1. Zasady wykonywania robót. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu drogowego i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakim będzie wykonywany przecisk. 
5.2. Roboty przygotowawcze. 
Do robót przygotowawczych przy budowie kanalizacji należy: 
- wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 
- wykonanie wykopów po obu stronach przeszkody pod komory przeciskową i odbiorową 
Roboty ziemne pod komory należy wykonać mechanicznie jako umocnione zgodnie z 
dokumentacją techniczną i Specyfikacją Techniczną ST-01 
5.3. Przecisk. 
Przecisk należy wykonać z rur stalowych. Rury powinny odpowiadać średnicom podanym w 
dokumentacji, odpowiadać gatunkowi określonemu w dokumentacji projektowej i mieć trwale 
wybite oznakowanie. 
Przed wykonaniem przejścia należy przygotować stanowisko robocze – wykonać umocnione 
komory robocze: startową i odbiorczą. Na dnie komory startowej ułożyć płyty żelbetowe, 
zamontować tor i ścianę oporową. Następnie opuścić do wykopu urządzenie przeciskowe i 
zmontować zespół. Na powierzchni terenu ustawić hydrauliczny agregat napędowy, podłączyć 
przewody z maszyną przewiertu. 
Rury stalowe należy odcinkami przeciskać z komory przeciskowej za pomocą maszyny do 
przecisków.  
Długość odcinków zależy od możliwości wykonania długości komory przeciskowej.  
Łączenia poszczególnych odcinków rur stalowych należy dokonać za pomocą spawania 
elektrycznego. Miejsca spawania nie powinny posiadać, rozwarstwień, wżerów i ubytków 
powierzchniowych większych niż 5% grubości materiału i większych niż 10% powierzchni. Ponadto 
nie powinny mieć rys, pęknięć i innych wad. Do spawania zaleca się stosowanie elektrod EP146. 
Spawacze wykonujący złącza spawane powinni mieć aktualne uprawnienia specjalistyczne, 
odpowiednie do zakresu wykonywanych robót udokumentowane wpisem do książeczki spawacza. 
Rury przeciskowe w komorze przeciskowej należy ułożyć na podkładach ze spadkami podanymi w  
dokumentacji projektowej na poziomie umożliwiającym wprowadzenie rury przewodowej na 
rzędnych podanych w dokumentacji projektowej. 
Przeciski należy wykonywać za pomocą maszyn przeciskowych ustawionych w komorze 
przciskowej.  
5.4. Wprowadzenie rur przewodowych do rur przeciskowych. 
Przed ułożeniem rur, należy dokonać oględzin czy w czasie transportu z placu budowy na miejsce  
montażu nie powstały uszkodzenia materiału /mechaniczne ścianki, kielicha lub krzywizna/.  
Do komory startowej opuścić rury PVC kielichami z zamontowanymi płozami ślizgowymi co 1,5m. 
Połączenie rur wykonać zgodnie z instrukcją producenta, długość przewodu większa o wymiar 
2*0,5m od rury przewiertu. Rury wprowadzić do skontrolowanej i czystej rury osłonowej, dokonać 
przesunięcia przewodu. Po montażu rur wykonać próbę szczelności. Na zakończenie robót 
uszczelnić końcówki rur manszetami z tworzywa sztucznego.  
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Przy końcach rur przeciskowych należy zamontować po dwa pierścienie. Przestrzeń pomiędzy 
rurą przeciskową a rura przewodową na końcach na długości 10 cm należy zamknąć korkiem z 
pianki poliuretanowej i pierścieniem samouszczelniającym. 
5.5. Roboty ziemne – zasypy. 
Zasypanie wykopów należy przeprowadzić zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją 
Techniczną ST-01.  
Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie może być przeprowadzone po połączeniu rur 
przewodowych z odpowiednimi sieciami łącznie z zasypaniem tych sieci. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” pkt 6 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości prowadzonych robót przy 
wykonywaniu przewiertu sterowanego. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu 
badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów                            
i realizowanych robót z dokumentacją projektową, ST i PZJ.  
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi 
w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. Przed 
przystąpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie 
badania. Po jego wykonaniu Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji 
Inżyniera. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia               
o jakości lub atesty stosownych materiałów. Na żądania Inżyniera należy dokonać testowania 
sprzętu posiadającego możliwość nastawienia mechanizmów regulacyjnych. W wyniku badań 
testujących należy przedstawić Inżynierowi świadectwa cechowania.  
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
Badaniami należy objąć: 
-sprawdzenie jakości materiałów, 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów  
wysokościowych z dokładnością do 1 cm 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia rury przecikowej w komorze przeciskowej i odbiorowe 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 
- badanie zgodności ustawienia spadku rury przeciskowej w komorze przecikowej ze spadkiem 
przewodu w  
dokumentacji projektowej  
- sprawdzenie prawidłowości połączenia przewodów 
- sprawdzenie prawidłowości założenia płóz 
6.4. Badania po wykonaniu robót 
W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na niewykonywanie 
badań po wykonaniu robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” pkt 7 
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie (metr wykonanego przecisku). 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8 
Przy przekazywaniu przewiertu do eksploatacji Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 
Zamawiającemu następujące dokumenty: 
- dokumentacje powykonawczą,   - geodezyjną dokumentacje powykonawczą (inwentaryzację), 
- protokoły z dokonanych pomiarów i ew. badań. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołami odbiorów 
technicznych częściowych przewodu wodociągowego, projektem z wprowadzonymi zmianami 
podczas budowy i inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokołu 
odbioru technicznego końcowego, na podstawie którego przekazuje się inwestorowi wykonany 
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przewiert. Konieczne jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 
technicznego końcowego. Teren po wykonaniu przewiertu powinien być doprowadzony do 
pierwotnego stanu. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo 
budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 
– o wykonaniu przewiertu zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na budowę          
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w warunkach 
przepisami i polskimi normami), 
– o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – 
ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomości. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru końcowego.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
potwierdzonych przez zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe sieci 
wodociągowych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbiórkowe, wytyczenie trasy 
- dostarczenie materiałów 
- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu 
- zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem 
- odwodnienie wykopu  
- wykonanie przecisków 
- ułożenie rur ochronnych 
- wprowadzenie rur przewodowych do rur przeciskowych  
- transport nadmiaru urobku  
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kanalizacji sanitarnej 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, Nr 0, poz. 883). 
10.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  8 listopada 2004  r.  –  w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania  (Dz. U. 2014, 

poz. 1040). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa                 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). 

– 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). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 1129) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2015, Nr 0,  poz. 1775). 

10.3. Normy 
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1. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Część 1: Wymagania ogólne 
2. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 
3. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury 
4. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 
5. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura 
6. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie 
7. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 
8. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 
9. PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
10. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich 
części składowych. 
 


