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A. WYMAGANIA OGÓLNE. 
1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej [ ST ] 

Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania 
inwestycyjnego p.n. 
 

„ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  dla wsi Wojcieszyce.” 

  

1.2. Zakres stosowania ST.  
 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część Dokumentów Przetargowych i 

Kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót w ramach zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt. 
1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 

1.3.Zakres Robót objętych ST 
 
1.3.1.   Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi ( ST ) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi ( SST ) zawartymi w cz. B niniejszego opracowania. 

 
1.3.2. W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm krajowych. 
Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w 
połączeniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione. Normy krajowe 
należy rozumieć jako Polskie Normy lub ich odpowiedniki z krajów Unii Europejskiej, w zakresie w 
jakim normy te są  dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. 
  

1.4.Określenia podstawowe. 
  
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 
 [1] Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, 
dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono 
Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej 
czynności określane są w drodze rozporządzeń właściwych Ministrów. 
 [2] Atest – świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa 
użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-
badawcze. 
 [3] Badania gruntowe – ogół badań ( chemicznych, mechanicznych, fizycznych, 
geologicznych ) określających stan fizyczny i skład chemiczny gruntu w celu określenia jego 
przydatności dla potrzeb budowlanych. 
 [4] Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych – zgodne z przepisami bhp warunki 
wykonania robót budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót 
oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym. 
 [5] Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego. 
 [6] Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu. 
 [7] Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za  pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach.  
 [8] Certyfikat – znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, 
upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest 
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zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
 [9] Dokładność wymiarów – zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi 
założeniami lub z dokumentacją techniczną. 
 [10] Dokumentacja budowy – ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych 
niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 

 pozwolenie na budowę wraz załączonym projektem budowlanym 

 dziennik budowy 

 protokoły odbiorów częściowych i końcowych 

 projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu 

 operaty geodezyjne 

 książki obmiarów 
 [11] Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
 [12] Droga tymczasowa ( montażowa ) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną,  przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania,  przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.   
 [13] Dziennik budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i  
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany jest przez 
właściwy organ nadzoru budowlanego. 

[14] Elementy robót – wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stanu 
wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji. 
 [15] Etap wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
 [16] Europejska norma ( EN ) – oznacza normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji ( CEN ) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej ( CENLEC ) jako 
„standardy europejskie (EN)” lub „ dokumenty harmonizacyjne (HD)”.  
 [17] Geodezyjna obsługa budowy – tyczenie i wykonanie pomiarów kontrolnych tych 
elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni 
prawidłowego wykonania obiektów. 
 [18] Grupy, klasy, kategorie – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień. 

[19] Inspektor Nadzoru – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
wykonywaniem  technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, które może sprawować osoba 
posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoba ta powinna być wymieniona w umowie i 
wyznaczona przez Inwestora ( o której wyznaczeniu poinformowany zostanie Wykonawca) jako 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

[20] Instrukcja technicznej obsługi ( eksploatacji ) – opracowana dostawcę urządzeń 
technicznych i  maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów  konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi ( eksploatacji ) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 
 [21] Inwestor – osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, 
angażująca swoje środki finansowe na realizację zamierzonego zadania. 
 [22] Kierownik budowy – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym robót budowlanych. 
Osoba  wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 [23] Kontrola techniczna – ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego 
zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową. 
 [24] Kosztorys– dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na  
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej, założeń wyjściowych  
do kosztorysowania, cen jednostkowych robót podstawowych. 
 [25] Kosztorys ofertowy – wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 
 [26] Kosztorys ślepy – opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawieniem 
materiałów podstawowych. 
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 [27] Kosztorys powykonawczy – sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie 
ilościowo- wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych 
dokonywanych w trakcie realizacji robót. 
 [28] Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
Zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

[29] Materiał - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją  
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 [30] Nadzór autorski – forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego 
inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z 
założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych.  
 [31] Nadzór inwestorski – forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości 
robót i kosztów realizowanej inwestycji. 
 [32] Norma zużycia – określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość ( ilość ) 
jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych. 
 [33] Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 
stanowiąca całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury. 
 [34] Obiekty liniowe – drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu. 
 [35] Obmiar – wymierzenie, obliczenie ilościowo-wartościowe faktycznie wykonanych robót.  
 [36] Odpowiednia zgodność – należy przez rozumieć zgodność wykonanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancyjnymi, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone, z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
 [37] Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

[38] Polska Norma (PN) – norma krajowa oznaczona symbolem PN określająca wymagania,  
metody badań oraz metody i sposoby wykonania innych czynności, w szczególności w zakresie : 
bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska z 
uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych wspólnych dla 
asortymentów grup wyrobów ,w tym właściwości techniczno-użytkowych surowców, materiałów paliw i 
energii powszechnie stosowanych w  produkcji i obrocie, głównych parametrów typoszeregów, 
wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją 
rodzajową i jakościową oraz zamiennością  wymiarową i funkcjonalna wyrobów, projektowania 
obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru ,a także metod badań przy odbiorze robót 
budowlano-montażowych, dokumentacji technicznej. 

 [39] Powykonawcze pomiary geodezyjne – zespół czynności geodezyjnych, mających na 
celu zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do określenia położenia, wymiarów i kształtu 
zrealizowanych lub będących w toku realizacji obiektów budowlanych. 
 [40] Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjne określająca szczególne warunki  
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i terminy 
rozbiórki obiektów tymczasowych określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie. 
 [41] Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia 
wykonywania robót budowlanych. 
 [42] Projektant – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 [43] Protokół odbioru robót – dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, 
stanowiący podstawę żądania zapłaty.  
 [44] Przedmiar  robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
 [45] Przepisy techniczno-budowlane – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać 
obiekty  budowlane i ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych. 

[46] Rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
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 [47] Rekultywacja – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu w czasie realizacji lub robót budowlanych. 

[48] Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
polegającym  na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

[49] Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 [50] Roboty podstawowe – należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po 
wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają 
przyjęty stopień scalenia. 

[51] Roboty zabezpieczające – roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już 
wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót 
zabezpieczających może wynikać z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych 
przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia itp. albo też są to 
nieprzewidziane, niezbędne do wykonania prace w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie 
budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą też wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora 
decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych 
robót dla ochrony obiektu przed wpływami atmosferycznymi lub dla zapobieżenia wypadkom osób 
postronnych. 
 [52] Roboty zanikające – roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 
wykonywania kolejnych etapów budowy.  
 [53] Sieci uzbrojenia terenu – wszelkiego rodzaju nadziemne , naziemne i podziemne 
przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, 
elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych. 
 [54] Siła wyższa – zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia i 
zapobieżenia np. wywołane działaniem sił przyrody na znacznym obszarze.   
 [55] Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

[56] Tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany  
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia  w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony 
trwale z gruntem. 
 [57] Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
 [58] Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych. 
 [59] Wada techniczna – efekt nie zachowania przez wykonawcę reżimów w procesie 
technologicznym powodujący ograniczenie lub uniemożliwienie korzystania z wyrobu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca. 
 [60] Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 
 [61] Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych.  
 [62] Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
 [63] Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną , zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji 
technologiczno- użytkowych. Zadanie budowlane może polegać na wykonaniu robót związanych z 
budową, modernizacją, utrzymaniem obiektu budowlanego. 
 [64] Znak bezpieczeństwa – prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, 
które uzyskały certyfikat. 

 
 
1.5.Opis zadania inwestycyjnego. 
 

1.5.1. Przedmiot i lokalizacja inwestycji 
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Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  dla wsi Wojcieszyce 
obejmująca : 

 wykonanie sieci wodociągowej  we wsi Wojcieszyce,  

 wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Wojcieszyce. 

 
 
1.5.2. Parametry techniczne projektowanych sieci. 

 
1. Sieć wodociągowa 

        1.1. Wodociąg  125 mm PE        - 9386 m 

 1.2. Wodociąg  90 mm PE        -  145 m 

 1.3. Wodociąg  63 mm PE        -  267 m 

 1.4. Wodociąg  50 mm PE        -  507 m 

 1.5. Wodociąg  40 mm PE        -   566 m 

 1.6. Kontenerową pompownię wody       -  1 kontener 

2. Kolektor sanitarny 

        2.1. Kolektor  200 mm PVC-U        - 8961,00 m 

 2.2. Kolektor  160 mm PVC-U        -  698,00 m 

3. Rurociąg sanitarny tłoczny 

       3.1. Rurociąg ciśnieniowy  90 mm PE 100 SDR 17    - 872,0 m. 

 

1.5.3. Istniejący stan zagospodarowania terenu.       
   

 Teren objęty opracowaniem obecnie nie posiada jednolitego systemu doprowadzenia wody 
pitnej i odprowadzania ścieków. Istniejące budynki we wsi Wojcieszyce posiadają studnie kopane i 
bezodpływowe zbiorniki, służące do gromadzenia ścieków sanitarnych.  
Względy ochrony środowiska, powodują konieczność pilnej realizacji inwestycji budowy sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w tym rejonie.  

 
1.5.4. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

 
 W ramach przedmiotowego zadania nie jest projektowana zmiana zagospodarowania terenu. 
Elementy zagospodarowania terenu, które w wyniku robót podlegać będą rozbiórce zostaną 

odtworzone. 
 

1.5.5. Założenia projektowe. 
 
  W ramach przedmiotowego zadania projektowego zaprojektowano trasy sieci wodociągowej i 
kolektora sanitarnego w zakresie objętym opracowaniem. 

 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
1.6.1.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 Inspektora 
Nadzoru. 
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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 Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru , poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i ST, a także w 
normach i wytycznych.  
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 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 decyzję. 
 Polecenia Inspektora Nadzoru 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. 
Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 1.3 i uwzględnił 
ich przeprowadzenie planując swoje roboty. W związku z tym roboty wymienione w pkt 1.3, 
przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem umowy, nie mogą być 
podstawą do zmiany terminu realizacji umowy. 
Wykonawca zatrudni podstawowy personel zaakceptowany przez Inwestora. Inwestor zaakceptuje 
zmianę podstawowego personelu technicznego jedynie wtedy gdy kwalifikacje ,umiejętności i 
odpowiednie doświadczenie proponowanego personelu będą takie same lub lepsze od 
wymienionego w ofercie. 
Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy Robót  
Kierownik Budowy powinien posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności odpowiadającej zakresowi prowadzonych robót. 

 Kierownik Budowy musi być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 
 Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami 

 
1.6.2.Przekazanie placu budowy. 

 

 Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy: teren budowy, Projekt 
Budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  dwa 
egzemplarze Dokumentacji Projektowej. 

 Po protokolarnym przejęciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi całkowitą 
odpowiedzialność  
za przekazany teren, aż do chwili wykonania przedmiotu umowy. 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia istniejące na placu budowy lecz 
niezinwentaryzowane w protokóle przekazania budowy. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy lub utrwali na własny koszt. 

 
1.6.3.Dokumentacja Projektowa  
  
        1.6.3.1.Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych – zgodnie z SIWZ. 
 1.6.3.2.Dokumentacja  Projektowa – będąca w posiadaniu Zamawiającego : 
  1. Projekt Budowlany      
  2. Przedmiar Robót 
  3. Kosztorys inwestorski 
 
        1.6.3.3.Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny 
          Kontraktowej: 
  a) Projekt Organizacji Robót 
  b) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
  c) Dokumentacja Powykonawcza : 
      - Dokumentacja Powykonawcza inwestycji 
      - geodezyjna dokumentacja powykonawcza 
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1.6.4.Zgodność Robót z dokumentacją Projektową i SST. 

          
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez 

Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były 
zawarte w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niedopowiedzeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. W przypadku 
stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją 
Projektową   i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami lub wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. 

W przypadku , gdy wykonane roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty prowadzone będą na koszt 
Wykonawcy . 

 
1.6.5.Zabezpieczenie Terenu Budowy 

 
 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru 
końcowego Robót ,a w szczególności: 
 (a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 
   z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy 
   Teren Budowy  przed dostępem osób nieupoważnionych. 
 (b) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem dróg i organem zarządzającym 
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W 
zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
 W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory ,światła 
ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór 
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Wszystkie zapory, znaki i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

 (c) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia 
urządzenia terenu, wykonania przyłączy wodociągowych i energetycznych dla potrzeb 
budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia, ponoszenia kosztów ewentualnych 
wyłączeń i włączeń energii elektrycznej 

 (d) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic Informacyjnych, których treść  
będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice Informacyjne będą 
utrzymywane w dobrym stanie przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót. 

 (e) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem Budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się ,że jest wliczony w cenę kontraktową. 

 
1.6.6.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy robót Wykonawca będzie: 
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 a) utrzymywać Teren Budowy i wykopu w stanie bez wody stojącej 
 b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 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 lokalizację baz, warsztatów, 
magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych 

Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
c) możliwością powstania pożaru 

 
1.6.7.Ochrona przeciwpożarowa 

 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, 
magazynach, maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z obowiązującymi odpowiednimi 
przepisami oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem, wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo personel Wykonawcy. 
 
1.6.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej 
    

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przekazany teren budowy od chwili protokolarnego 
przejęcia od Inwestora, aż do chwili wykonania przedmiotu umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. 

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przedmioty zabytkowe lub mające wartość 
archeologiczną Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze 
konserwatorskie i przerwać roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji. 

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne o 
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich 
niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Terenu Budowy w możliwie 
najkrótszym czasie , nie dłuższym jednak niż w czasie przewidywanym harmonogramem tych 
robót. Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenia wymienionych robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien podjąć wszystkie niezbędne kroki mające 
na celu zabezpieczenie sieci i urządzeń podziemnych oraz nadziemne przed ich 
uszkodzeniem w czasie realizacji robót. 

Wszelkie czasowe wyłączenia sieci konieczne w czasie realizacji robót należy uzgadniać z 
Inspektorem Nadzoru oraz właścicielem sieci. 

W przypadku  uszkodzenia sieci Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednią instytucję 
użytkującą lub będącą właścicielami sieci, a także Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie 
współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

Jakiekolwiek uszkodzenie sieci i urządzeń podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach 
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub bez zaniedbania 
Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt 
naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę. 

Wykonawca zobowiązuje się w ramach Kontraktu do : 

 demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz napraw innych uszkodzeń obiektów 
istniejących i elementów zagospodarowania terenu. 

 poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego 
 
1.6.9. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek, aby personel 
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nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia  oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 
personelu prowadzącego roboty objęte umową. Uznaje się , że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
automatycznie uwzględnione w stawce jednostkowej robót objętych umową. 

Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania Terenu Budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. 

Wykonawca powinien zapewnić w ramach umowy dozór Terenu Budowy. 
 
1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót podczas budowy. 

 
Wykonawca powinien utrzymać roboty do czasu końcowego lub częściowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie budowli w zadowalającym stanie to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia . W 
przeciwnym razie Inspektor Nadzoru może natychmiast zatrzymać roboty. 

 
1.6.11. Przestrzeganie prawa i innych przepisów. 
 

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, zarządzenia 
władz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z 
realizacją robót lub mogą wpływać na sposób prowadzenia robót. W czasie prowadzenia robót 
Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie przepisy wymienione w ust. 1. 
Wykonawca umożliwi wstęp na budowę pracownikom organu Nadzoru Budowlanego i 
pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom 
Inwestora.  

 
1.6.12. Stosowanie rozwiązań opatentowanych. 
 

1. Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione użycie 
rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub 
innym prawem własności to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone 
prawem, dot. zasad zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub 
metody. 

2. Wymagania określone w ust. 1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed 
przystąpieniem do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, 
materiały lub metody. Wykonawca powinien poinformować Inspektora Nadzoru o uzyskaniu 
wymaganych uzgodnień, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie. 

3. Jeżeli nie dotrzymanie wymagań sformułowanych w ust. 1 i 2 spowoduje następstwa 
finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę. 

 
1.6.13. Ryzyko 

 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr 
fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji realizacji inwestycji, z 
wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego określonego jako ryzyko Inwestora. 
Inwestor ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, które: 

 bezpośrednio wpływa na wykonywanie robót w kraju Inwestora ,a obejmujące ryzyko 
wojny, działań zaczepnych, inwazji, działań nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji, powstania, 
działań władzy wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchów, zamieszek 
wewnętrznych lub niepokojów (jeśli nie dotyczą wyłącznie pracowników Wykonawcy) oraz 
skażeń jakimikolwiek paliwami lub odpadami toksycznymi lub nuklearnymi, 
radioaktywnymi oraz substancjami wybuchowymi 

 spowodowane jest wyłącznie wykonaniem przez Wykonawcę projektu robót przekazanego 
przez Inwestora. 
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2.MATERIAŁY. 
 

2.1.  Źródło uzyskania materiałów. 

 
1. Wykonawca przed zaplanowanym wykorzystaniem jakiegokolwiek materiału przeznaczonego do 

robót przedstawi szczegółowe informacje dot. proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, atesty i aprobaty 
techniczne. 

2. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu 
robót. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów stanowiących jego 
własność z wyjątkiem materiałów przekazanych przez Inwestora. 

5. Wykaz tych materiałów zawierać będzie umowa. 

 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

 
       1.  Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie  materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i  jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

2. Wykonawca przedstawi raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła 

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty  
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

5. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu pierwotnego terenu po 
ukończeniu robót. 

6. Wszystkie odpowiednie pozyskane materiały z terenu wykopów na terenie budowy lub  
innych miejsc wskazanych w umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

7. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów na terenie budowy, poza tymi które zostały wyszczególnione w 
kontrakcie. 

8. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi w danym terenie.  

 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

 
1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, będą złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
Nadzoru. 

2. 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 nie zapłaceniem. 

 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 
1. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

2. Miejsca czasowego składowania będą lokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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2.5. Wariantowe stosowane materiałów. 

 
 Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwości wariantowego zastosowania 
różnych rodzajów materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 
2.6. Materiały rozbiórkowe 

 
 Materiały i części uzyskane z rozbiórki konstrukcji lub części robót stanowią własność 
Inwestora i  Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności dla ich zachowania. 
 Niezależnie od celu, w jakim Inwestor zamierza użyć rzeczone materiały i części, do których 
zastrzega sobie prawo własności wszelkie koszty poniesione na transport i składowanie w miejscu 
wskazanym  przez Inwestora poniesie Wykonawca przy transporcie na odległość do 1000 m chyba, że 
wskazano inaczej w ofercie. 
 
2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów emitujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. 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 środowiska tylko w czasie robót, a potem ich szkodliwość zanika 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzeganie wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
Jeżeli Wykonawca użyje materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami ,a ich 
użycie  spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
 
2.8. Wymagania szczegółowe. 

      
        Materiały wykorzystane do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać 
wymogi  odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie.Za dopuszczone do 
stosowania w budownictwie uznaje się wyroby ,dla których wydano: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami    
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm przenoszących Normy Europejskie lub 
innych norm państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te 
normy, aprobat technicznych oraz  właściwych dokumentów technicznych. 

b) certyfikat zgodności z Polską Normą przenoszącą Normę Europejską lub inne normy państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy lub aprobatą 
techniczną.        

Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania dla     
przedmiotowej inwestycji. Wyroby te muszą posiadać oświadczenie dostawcy wyrobu, w którym 
zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi 
normami. 
 Zastosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania wymaga każdorazowo  
pisemnej zgody Inspektora Nadzoru. 
 
2.9. Inspekcja wytwórni materiałów. 
  
 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenie zgodności stosowania metod produkcyjnych z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcje wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 
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 Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

 Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie do tych części 
wytwórni, w której odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
umowy.   

 
3.   SPRZĘT. 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do prowadzenia 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym w Umowie. 

3. 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 dot. jego użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy  wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

6. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
 

4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 

1.  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
 wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
 określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 

  przewidzianym umową. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 
 
 1. 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 nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora  
  Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. 
  Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile 
  zostaną uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od 
  odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych  
  pojazdów. 

2. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
 spowodowane jego  pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  
        3.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 
 budowlanym i powinien naprawić lub wymienić wszystkie uszkodzone elementy na własny 
 koszt , w sposób  zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
4.3. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

        
       Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie 
gruntu,  materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowo wagowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT. 
 
5.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( plan BIOZ ), 
 projekt organizacji budowy, 
 projekt technologii i organizacji montażu, 
 projekt organizacji ruchu zamiennego. 

 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość  
 zastosowanych  materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru: 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługą geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru, 

 następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

 decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
SST, a także normach i wytycznych, 

 polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1.Program zapewnienia jakości 

 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora  
 Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
 wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
 Robót zgodnie z  Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami 
 przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

       2.   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, 

 metody zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom postronnym, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie, 

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

 system ( sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywania 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, a 
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru 

 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 ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas 
transportu 
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 sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i 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. 

 
1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli,  
3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i SST. 

4. Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości są określone w SST, normach i 
 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 
 zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.  

5. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

6. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi  
Wykonawca. 

 
6.3.Pobieranie próbek. 

 
1. 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. 

2. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru 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 wypadku koszty 
te ponosi Inwestor.  

4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonanych przez 
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 

 
6.4. Badania i pomiary. 

 
1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne unijne, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

2. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
6.5. Raporty z badań. 

 
1. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

uzgodnionymi z nim. 
2. Wyniki badań ( kopie ) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez niego zaakceptowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 
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1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka pomoc potrzebna do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

2. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganymi SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

3. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów robót z SST i Dokumentacją Projektową. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesie Wykonawca.  

 
6.7. Certyfikaty i deklaracje. 

 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm przenoszących Normy 
Europejskie lub innych norm państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
przenoszących te normy, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 Polską Normą przenoszącą Normy Europejskie lub innych norm państw członkowskich 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy 
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy 

przenoszącej Normy Europejskie lub innych norm państw członkowskich Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST 

2. znajdują się w wykazie, wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. ( Dz. 
Ust. 99/98), 

 
       W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia   
   dostarczona do robót posiadać będzie te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
   Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy. 

 
6.8.1. Dziennik Budowy. 
 

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. 

2. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

3. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden po drugim, bez przerw.  

4. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

        5.  Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności : 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  

 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramu robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  

 daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu 
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 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperatury 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, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 6.  Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
  przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
  zaznaczeniem  ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

8.  Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do   
 ustosunkowania się.  Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do 
 wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 
6.8.2.Księga Obmiaru.  
 
          Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Kosztorysie Ofertowym lub SST. 
 
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 z Inspektorem Nadzoru. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót i winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora Nadzoru. 
 
6.8.4.Pozostałe dokumenty budowy. 
 
         Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty : 

 pozwolenie na budowę,   

 protokoły przekazania Terenu Budowy , 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

 protokoły odbioru Robót , 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 operaty geodezyjne, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 korespondencję na budowie.   
 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 
 

1. Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Inwestora.  

 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  
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1. Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i SST. 

2. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

        3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru. 

5. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celu płatności na 
rzecz Wykonawcy w czasie określonym w Umowie. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

1. Zasady określania ilości robót podane sa w odpowiednich SST lub w katalogach powszechnie 
stosowanych aktualnych publikacji ( KNR, KNNR itp. ) 

2. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i przedmiarze robót. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

1. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 

3. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

 
7.4. Wagi i zasady ważenia. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na stronie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie osobnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru. 

   
8.  ODBIÓR ROBÓT  

 
8.1. Rodzaje odbiorów. 
       W zależności od ustaleń odpowiadających ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru,  
       dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

1. odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2. odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 
3. odbiorowi częściowemu, 
4. odbiorowi końcowemu ( ostatecznemu ), 
5. odbiorowi po upływie rękojmi,  
6. odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie gwarancji. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 



Specyfikacja Techniczna – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  dla wsi Wojcieszyce 

P.P.H.U. „EKO-KARAT”  58-560 Jelenia Góra, ul. Wolności  8,  tel./fax 075/ 647 40 32,  e-mail : ekorodryk@op.pl 20 

3. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem 
do Dziennika Budowy. 

4. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania badań, prób jak również do wykonania odkrywek 
robót w przypadku nie zgłoszenia robót ulegających zakryciu lub zanikających do odbioru. 

 
8.3.  Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

    
8.4. Odbiór końcowy ( ostateczny ). 
 
8.4.1. Zasady odbioru  

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
 do zakresu, ilości i jakości.. 
2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez   Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy.  
3. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez  Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  
4. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności 
 Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na  podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności  wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST. 
5. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

 6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 
 czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
 7. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
 asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją Projektową i ST z  
 uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i  

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

 
8.4.1. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
 
 1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
     końcowego robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 

2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące   
    dokumenty: 

 dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 
budowy, W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do dokumentacji projektowej w 
rozumieniu art. 36 Prawa Budowlanego koszty wynikłe z tego faktu ponosi  Wykonawca 
niezależnie od przyczyny ich wprowadzenia. 

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanych robót,  

 Specyfikacje Techniczne, 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SST i PZJ, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i PZJ, 

 rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 



Specyfikacja Techniczna – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  dla wsi Wojcieszyce 

P.P.H.U. „EKO-KARAT”  58-560 Jelenia Góra, ul. Wolności  8,  tel./fax 075/ 647 40 32,  e-mail : ekorodryk@op.pl 21 

 geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  
3. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania Dokumentacyjnego nie      

    są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy    
    ponowny termin  odbioru końcowego robót. 

4. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione   
     wg  wzoru ustalonego przez Inwestorem. 
5. Termin wykonania Robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi     

   ich  wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
 

1. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

2. Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.8.4. 

 
9.    PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
  

1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

2. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość ( kwota ) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Inwestora w dokumentach umownych. 

3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i dokumentacji projektowej. 

4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować : 
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
 wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzętu 

na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy ) 
 koszty pośrednie w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w 
tym doprowadzenie energii i wody, itp. ), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki 
dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, 
ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty Zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z włączeniem podatku VAT 
5. 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 kosztorysową. 

6. Wykonawca w ramach Umowy zobowiązany jest wykonać dokumentację powykonawczą 
inwestycji oraz dokumentację rozruchową i eksploatacyjną. 

 
 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
  
         Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami   
bezpieczeństwa ruchu, 

 opłaty/dzierżawy terenu, 
 przygotowanie terenu, 
 konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu 
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
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 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
 poziomych, barier i świateł, 

 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający. 

 
9.3.  Tablice informacyjne i tabliczki znamionowe. 
  
 Wymagania dotyczące tablic  i tabliczek. 
 Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany: wykonać, ustawić i utrzymać tablice 
informacyjne na czas wykonywania robót. 
 Tablica informacyjna budowy powinna spełniać wymagania przepisów prawa budowlanego. 
 Tabliczki znamionowe. 
 Urządzenia będą posiadały tabliczki znamionowe lub inny trwały opis, niezbędny do 
identyfikacji urządzenia. Wszystkie napisy na urządzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, 
ostrzeżenia itp. niezbędne do identyfikacji urządzeń i ich bezpiecznej obsługi będą wykonane w języku 
polskim. 
 
W ramach Kontraktu Wykonawca zapewni, zgodnie z wymaganiami p. 9.2: 
– dostarczenie i zainstalowanie tablic, 
– utrzymanie tablic na okres prowadzenia robót, 
– demontaż tablic tymczasowych. 
 

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe. 
 
 Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Warunkach 
Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca. Płatne po przedstawieniu kompletu ważnego ubezpieczenia 
na okres Kontraktu. Podstawą płatności jest cena ryczałtowa podana  
w Zestawieniu Rzeczowym. 
 
 

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych 
 Gwarancji. 
 
 Koszty uzyskania Zabezpieczenia i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.     Ustawy 
     

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
póz. 2016 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881). 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 

2002 r. Nr 147, póz. 1229). 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z 

późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z 

późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 

19, poz. 115). 
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10.2.     Rozporządzenia 
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
(Dz. U. Nr 209, póz. 1779). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. 
U. Nr 209, póz. 1780). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 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, póz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
Nr 202, póz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, póz. 2041) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 
rozporządzenie w   
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, 

póz. 2042 
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B. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

B.1   Przygotowanie terenu pod budowę. 
Kod – 45111000-8 

WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z robotami  przygotowania terenu pod budowę przy wykonaniu sieci wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót związanych z : 

 robotami pomiarowymi, w tym: 
a) rozbiórki nawierzchni   
b) wykonania sieci wodociągowej 
c) wykop pod osadzenie kontenerowej pompowni wody 
d) wykonania sieci kanalizacyjnej 

 

1.4. Określenia podstawowe 

    Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w części  A  Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

1.4.1.  Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu robót 
           (np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu itp.). 
1.4.2.  Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.3.  Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.4.  Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.5.  Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nie przesuniętych blokach, którego próbki nie 
           wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają   
           wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga użycia środków wybuchowych albo   
           narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
1.4.6.  Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie 
           obiektu kubaturowego. 
1.4.7.  Dokop -  miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 
           wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 
1.4.8.  Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
           wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac   
           związanych z tym obiektem.  
1.4.9.Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
           określona wg wzoru: 

                                        Is=Pd 
                                            Pds 

          gdzie: 
                   Pd   – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
                   Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej,  określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służąca do oceny   
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 (Mg/m3). 

 
 
 
 
1.4.10.  Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów   
             niespoistych, określona wg wzoru: 
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                                      U=d60 
                                           d10 

            gdzie: 
                   d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
                   d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
1.4.11. Rura ochronna - rura o średnicy większej od przewodu kanalizacyjnego służąca do 
 przenoszenia  obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza 
 przeszkodę terenową ( np. korpus drogowy) ewentualnych przecieków wody.  
1.4.12. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i 
 końcowy punkt trasy. 
 

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót. 

          Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt. 1.6.  części. A. WYMAGANIA OGÓLNE. 

2. MATERIAŁY 
 

     Warunki ogólne stosowania materiałów podano w pkt.2 części A Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych lub 
szczegółowych  warunków umowy stanowią inaczej.  
 

2.1. Roboty pomiarowe. 

       Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym,  słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
       Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 
trasy,  powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 
       Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m 
i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 
mm i długości od  0,04 do 0,05 m. 
       „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
 

2.2. Roboty ziemne. 

       Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w  
maksymalnym stopniu do ich zasypania. Grunty przydatne do zasypania wykopów mogą być 
wywiezione  poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 
zezwoleniem  Inspektora Nadzoru. 
       Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 
robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren 
budowy z przeznaczeniem innym niż wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
       Grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na  najbliższe składowisko odpadów lub na odkład. Zapewnienie terenów na odkład 
należy do obowiązków  
       Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzoru może nakazać  
 pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu  
 zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 

2.3. Wykonanie przecisków sterowanych. 

       Do wykonania rur ochronnych należy stosować: 
rury stalowe, bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania wg PN-EN 10210-1:2000 i PN-
EN 10210-2:2000 lub inne normy państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
przenoszących te normy, malowane wewnętrznie asfaltozą (WM) i zabezpieczone zewnętrznie 
powłoką bitumiczną z podwójną  przekładką (ZO2) lub inne równoważne (PVC , PE). Uszczelnienia 
rur ochronnych. Do uszczelnienia końcówek rur ochronnych należy stosować manszety. 
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3. SPRZĘT  
 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w pkt.3 części A Wymagania Ogólne niniejszej     
specyfikacji.  
3.1. Do wyznaczenia tras sieci wodociągowej i kanalizacji ciśnieniowej należy stosować sprzęt : 
 - teodolity, 
 - niwelatory, 
 - tyczki, 
 - taśmy, 
 - inny sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Stosowany sprzęt do wyznaczenia tras sieci wodociągowej i kanalizacji ciśnieniowej, powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych i rozbiórki nawierzchni 

 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania  z następującego sprzętu do: 
  - odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne,     

  zrywarki,  
                  koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
               -  jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
                  urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
               -  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

  - sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
  - sprzętu do cięcia betonu i szczelin w nawierzchniach bitumicznych 
  - maszyna do wierceń poziomych 
  - żurawie samochodowe 
 

4. TRANSPORT 

Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  części  A Wymagania 
Ogólne. 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
Miejsce wywozu materiałów z rozbiórki na gminne składowisko odpadów lub w miejsce wskazane 
przez Inspektora Nadzoru.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

      Ogólne zasady wykonania robót podano w części A Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

5.2. Prace pomiarowe i przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie 
za pomocą   kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 
rzędnymi  sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 
Inspektorowi. 
         Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 
do 7). 
         Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
         W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
         Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i   
         uprawnienia.  
         Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach 
wykrytych w  wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być 
usunięte na koszt  Zamawiającego. 
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         Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu 
istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o 
tym Inspektor Nadzoru.                  
        W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów   
atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 
         a)     górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie    
                 przylegający teren; 

b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym  
    łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu; 

c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną      
    odległość. 
 

5.3. Rozebranie nawierzchni. 

       Roboty rozbiórkowe elementów nawierzchni obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów wymienionych w pkt.1.3. , zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez 
Inspektora Nadzoru. 
        Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej i rozbiórkowej, 
Inspektor  Nadzoru może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie 
określony przewidziany odzysk materiałów. 
        Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub 
przez Inspektora Nadzoru. 
        Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania  zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, 
powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
        Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być 
usunięte z terenu budowy. 
        Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie 
z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W      
szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
         

5.4. Roboty ziemne w gruntach kategorii I – V. 
         
        Zdjęcie humusu. 
Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach 
wskazanych  w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu. 
        Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy zakładaniu  
 trawników ( rekultywacja terenów zielonych ). Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być     
 wykonane  zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. 
        Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W 
wyjątkowych  sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 
wykonania robót,  względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość 
warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako 
uzupełnienie prac wykonywanych  mechanicznie. 
        Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 
miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 
        Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania ) powinna być 
wskazana przez Inspektora Nadzoru, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie 
stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 
        Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny 
być przez  Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także 
najeżdżaniem  przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i 
bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
        Dokumentacja Projektowa zakłada, że wykonanie robót ziemnych nie narusza elementów zieleni 
wysokiej. W przypadku naruszenia elementów zieleni wysokiej należy zwrócić się do UG Nadarzyn o   
wydanie stosownej decyzji na przesadzenie lub wycięcie kolidującego drzewa. 
 
        Wykonanie wykopów. 
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 Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia  robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia  lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. 
        Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 
przydatności do  ich zasypania były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 
wymieszanie. Odstępstwo od  powyższego wymagania, uzasadnione układem warstw 
geotechnicznych, wymaga zgody  Inspektora Nadzoru. 
        Odspojone grunty przydatne do zasypania wykopów powinny być bezpośrednio przewiezione na 
odkład.  
        W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i 
podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 
        Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Zakłada się wykonanie 100 % umocnienia 
ścian wykopów.  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. 
        Zakłada się ręczne wykonanie robót ziemnych w ilości - 10 % całości robót ziemnych 
        Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane 
przez Inspektora Nadzoru. 
        Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu 
przesuwając się stopniowo do góry.  

 Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna być dostosowana do 
średnicy przewodu i wynosić 1,3 m plus średnice zewnętrzne przewodów. Deskowanie ścian wykopu 
należy prowadzić w miarę jego głębienia. 
        Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 
przy  czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 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 Inspektorem 
Nadzoru. 
 
        Przygotowanie podłoża. 
         
 Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych piaszczystych, 
żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymałości  powyżej 0,05 MPa podłożem jest 
grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spełniający   wymagania normy PN-B-10726:1999. 
        W gruntach spoistych lub skalistych należy wykonać podłoże wzmocnione z warstw pospółki lub 
żwiru z domieszką piasku grubości od 15 do 20 cm. 
        W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy 
żwiru lub tłucznia z piaskiem grubości od 15 do 20 cm. 
 Wykonawca dokona zagęszczenia wykonywanego podłoża do IS nie mniej niż 0,95. 

 
        Zasypanie wykopów. 
 
 Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów  na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. 
        Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosić: 
           -      dla przewodów z rur żeliwnych - 0,5 m, 
           -      dla przewodów z innych rur       - 0,3 m. 
         Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i 
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg tabeli: 

Nazwa frakcji 
Symbol procentowej zawartości frakcji w 

masie szkieletu gruntowego 
Zakres średnic zastępczych d, mm 

Kamienista fk d > 40 

Żwirowa fż 40 ≥ d > 0,002 
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Piaskowa fp 2 ≥ d > 0,002 

Pyłowa f 0,05 ≥ d . 0,002 

Iłowa fi 0,002 ≥ d 

 
         Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym 
po obu stronach przewodu. 
         Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to 
uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,97. 
         W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i 
trudności  osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1, należy zastąpić górną warstwę 
zasypu wzmocnioną podbudową drogi. 
         
         Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 
          
 Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania,  dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 

   Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót 
ziemnych 

 

 
Strefa Korpusu  

 

Minimalna wartość Is dla: 

 
Kategoria ruchu KR3-KR6 Kategoria ruchu KR1-KR2 

 

Górna warstwa o 
grubości 20 cm 

1,00 1,00  

Na głębokości od 20 
do 50 cm od 

powierzchni robót 
ziemnych 

1,00 0,97  

 

         Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika  
zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych 

w tablicy 1. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 
podłoża,  umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do 
zastosowania  środki, o ile nie są określone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji 
Inspektorowi Nadzoru. 
Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie   
pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 dla warstwy powierzchni odkształcenia E2, wykonuje się 

za pomocą obciążenia statycznego płytą o średnicy 300m  niowej podłoża nawierzchni, najwyższej 
warstwy robót robót ziemnych oraz ewentualnie głębszych warstw, jeżeli wymaga tego dokumentacja 
przetargowa lub nadzór. Badania wtórnego modułu  
Dokumentacja Projektowa zakłada wykorzystanie gruntu z wykopów do ich zasypania. 
Zaleca się nadzór geologiczny w trakcie prowadzenia robót w celu określenia przydatności gruntów do  
zasypania wykopów ( szczególnie w pasach drogowych i chodnikach ).  
 
        Odwodnienia pasa robót ziemnych 
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 Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewnią  odprowadzenie wód opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty 
przed   przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i 
nasypów,  aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 
prawidłowe odwodnienie. 
        Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą  nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego 
za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
        Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być  
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

 
        Odwodnienie wykopów 
         
 Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania  robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia 
się niwelety. 
        W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Należy uwzględnić ewentualny 
wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na 
spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 
ziemnych. 
        Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 

5.5. Wytyczne wykonania rur ochronnych 
        

        Przejścia przewodu pod drogami powinny być wykonane w rurach ochronnych. 
Końce rury ochronnej powinny być usytuowane poza korpusem drogowym ( pasem drogowym ) w  
odległości od 1 do 2 m granicy, a w przypadku istnienia rowów odwadniających - poza nimi. 
          

5.6.Ogólne wymagania dotyczące robót nawierzchniowych. 
 
 Naprawę nawierzchni drogowych (odbudowa dróg) przewidziano w sposób następujący: 
 Roboty będą wykonywane bez ograniczeń i wstrzymania ruchu na drogach. 
 Zajmujący pas drogowy zobowiązany jest do jego odtworzenia. 
 Odtworzenie nawierzchni jezdni dróg o nawierzchni asfaltowej lub smołowej powinno zawierać 

następujące warstwy konstrukcyjne: 
- warstwy odsączające z piasku     - grub. 20 cm 
- dolna warstwa podbudowy tłuczniowej   - grub. 20 cm 
- górna warstwa podbudowy tłuczniowej   - grub. 10 cm 
- warstwa wiążąca z mieszanki bitumicznej  - grub.  6 cm 
- warstwa ścieralna z mieszanki bitumicznej  - grub.  4 cm. 
 

 Odtworzenie nawierzchni uszkodzonych dróg gruntowych powinno polegać na zasypaniu 
wykopów gruntem, z wykopów z jego zagęszczeniem. 

 Zasypkę wykopu wykonać gruntem jednorodnym o grubości ziaren nie przekraczających 30 mm, 
równomiernie, warstwami co 10 cm, z odpowiednim zagęszczeniem  ubijakami  (wskaźnik 
zagęszczenia wynosi 1,0 wg Proctora). 

 Badania stopnia zagęszczenia gruntu należy udokumentować przy odbiorze końcowym. 
 Po przeprowadzeniu robót należy w miejscu występowania rowów na trasie sieci wyprofilować ich 

powierzchnię. 
 Wszelkie nadmiary gruntu powstałe ze ścięcia poboczy należy odwieźć w miejsce wskazane 

przez inwestora. 
  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

      Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części p.n. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania z 
założeniami Dokumentacji Projektowej. 
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Poszczególne etapy wykonania robót  powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy  
 
6.1. Kontrola jakości prac pomiarowych. 
       Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK 
(1,2,3,4,5,6,7). 
 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
       Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 
6.3. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
 
6.3.1. Kontrola usunięcia humusu. 
          Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. 

6.3.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
          Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

-      zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
-      określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
-      określenie stanu terenu, 
-      ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
-      ustalenie metod wykonywania wykopów, 
-      ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

 
6.3.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
          Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru:          W szczególności kontrola 
powinna obejmować: 

-      sprawdzenie rzędnych punktów niwelacyjnych, 
-      sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
-      zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi    
       w   dokumentacji  technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
-      badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
-      badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
-      badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności,  

wilgotności i  zgodności z określonym w dokumentacji, 
- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne) 
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
-      badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników    

     zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 
 
6.3.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
 -      odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
 powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

 -      odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
 -      odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno 
 przekroczyć ± 3 cm, 
-      różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: 
dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów  ± 2cm, 
-      dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny   
 przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 
-      dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie 
przekroczyć: dla  przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2cm 
i  nie mogą   spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do 
zera, 
-      stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
nie  powinien wynosić mniej niż 0,97. 
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6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
          Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną  odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, 
to na  polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części p.n. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 

7.1. Jednostka obmiarowa 

            Jednostką obmiarową są: 
 

 roboty pomiarowe,        - km
 

 wykopy w gruncie kat. III o szer. 1,5 m i głębokości do 3,0 m,  - m
3 

 wykopy w gruncie kat. VI szer. do 1,5 i głębokości do 3,0 m  - m
3 

 wykonaniem przecisków sterowanych pod jezdniami o dług. do  30 m - m
 

 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

     Ogólne zasady odbioru robót podano w części A Wymagania ogólne. Odbiorom podlegają 
wszystkie roboty wymienione wg zasad podanych w normach i niniejszej  specyfikacji. Roboty uznaje 
się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,  jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.1. Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników  pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inspektorowi. 
 
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
       Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności, a mianowicie: 

-      roboty przygotowawcze, 
-      roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
-      przygotowanie podłoża, 
-      wykonanie rur ochronnych, 
-      zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

       Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
       Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i powinna 
wynosić:  około 300 m dla przewodów z rur żeliwnych i z tworzywa sztucznego PE bez względu na 
sposób prowadzenia wykopów.  

Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka 
przewodu z tym,  że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia 
uzbrojenia lub uzasadniona  względami techniczno-ekonomicznymi. 
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi w części 
p.n. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
 

 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części A wymagania ogólne 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje : 
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 rozbiórkę nawierzchni drogowych, 

 dla sieci wodociągowej : 
- wykopy mechaniczne wraz z transportem , 
- umocnienie pionowych ścian wykopów,    
- zasypanie wykopów, 
- podwieszenie ist. kabli, 
- pomosty dla pieszych, 

 wykop pod osadzenie kontenerowej pompowni wody, 

 dla sieci kanalizacji sanitarnej: 
- - wykopy mechaniczne wraz z transportem , 
- umocnienie pionowych ścian wykopów,    
- zasypanie wykopów, 
- podwieszenie ist. kabli, 
- pomosty dla pieszych, 

 

9.3. Szczegółowe zakres robót 

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac zgodnie z załączonym 
przedmiarem 
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B. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

   

B.2. Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 

lądowej i wodnej. 
Kod CPV 45200000-9 

 
 
 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

    Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
 odbioru robót  montażowych związanych z budową sieci wodociągowej. 

1.2.   Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
 zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
 prowadzeniem robót montażowych przy przebudowie sieci wodociągowej w tym: 

a)  robót w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

b) odtworzenie nawierzchni 

1.4.  Określenia podstawowe 

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
przenoszącymi Normy Europejskie lub innych norm państw członkowskich Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego przenoszących te normy przenoszącymi Normy Europejskie lub innych norm państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy i ST część A “ 
Wymagania ogólne”. 

1.5.  Określenia podstawowe 

1.5.1. Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody 
 odbiorcom. 
1.5.2. Rura ochronna - rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego służąca do 
 przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza 
 przeszkodę terenową (  np. korpus drogowy) ewentualnych przecieków wody.  
1.5.3. Pozostałe określenia podstawowe: 

 wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony 
 do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę, 
 sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza 
 budynkiem odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne,  
 przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa - przewód wodociągowy 
 doprowadzający wodę od stacji wodociągowej do przewodów rozdzielczych, 
 przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od 
 przewodu magistralnego do przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych, 

1.5.4.  Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki 
 sile ciężkości. 
1.5.5.  Kanalizacja ciśnieniowa – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje w 
 skutek ciśnienia wytworzonego przez pompy. 
1.5.6. Kanał ( kolektor) - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
1.5.7. Kanał ( kolektor) sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo-
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 gospodarczych. 

1.5.8. Studzienka kanalizacyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej 
 eksploatacji kanałów. 

1.5.9. Studzienka rozprężna - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na końcówce kanalizacji 
 ciśnieniowej, służąca do wytrącenia energii ścieków . 

1.5.10. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
 dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

 
1.5.11.  Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 

 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
  
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacja 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1.   Rury wodociągowe 

         Rury z tworzywa sztucznego wykonane zgodnie.  
 
Cechy techniczne  

 wysoka udarność (rury z PE nie pękają pod wpływem uderzenia nawet  w niskich 
temperaturach do -80

o
C); 

   bardzo dobra elastyczność 

 możliwość zaciskania rur i zamykania przepływu mediów przy pracach remontowych; 

 gładka powierzchnia wewnętrzna zmniejszająca opory przepływu; 

  niski ciężar; 

  łatwe i szybkie wykonywanie połączeń; 

  odporność na czynniki korozyjne zawarte w glebie; 

  odporność na prądy błądzące; 

  obojętność fizjologiczna - tworzywo nie wprowadzające do środowiska żadnych 
zanieczyszczeń. 

 wartości krótkotrwałych sztywności obwodowych dla rur typu SDR 17 > 16 SR [kPa] 
 wartość ciśnienia nominalnego rurociągów SDR 17 – PN 10 

2.2.   Rury kanalizacyjne 

 
Rury z tworzywa sztucznego wykonane zgodnie z  PN-EN 1401-1;1999 przenoszącą Normy 
Europejskie lub innych norm państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
przenoszących te normy, aprobat technicznych oraz  właściwych dokumentów technicznych. 
 

Cechy techniczne  
- gładka powierzchnia wewnętrzna zmniejszająca opory przepływu; 
- niski ciężar; 
- łatwe i szybkie wykonywanie połączeń;  
- odporność na czynniki korozyjne zawarte w ściekach i glebie; 
- odporność na prądy błądzące; 
- obojętność fizjologiczna - tworzywo nie wprowadzające do środowiska żadnych 

zanieczyszczeń. 

2.3.  Składowanie materiałów 

 Rury wodociągowe 
 
Rury wodociągowe rury z tworzywa sztucznego ( np. PE ) 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: rur PE 1,5 m. 
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Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania 
słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30

o
C, 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 
 wód opadowych. 
 Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków 
 w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
 pojedynczych rur. 
 
 Armatura (zasuwy) 
  

Armatura zgodnie z normą PN-EN 12570:2002 przenoszącą Normy Europejskie lub innych 
normy państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te norm 
powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi 
i czynnikami powodującymi korozję. 
 Skrzynki uliczne 

Skrzynki mogą być przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji działających 
korodujących. Składowiska powinny być utwardzone i odwodnione. 

 
 Rury kanalizacyjne 

 
Rury i kształtki w okresie przechowywania należy chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temp. powyżej 40º C.  
Przy długotrwałym składowaniu ( kilka miesięcy) rury powinny być chronione przed działaniem światła 
słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem albo 
wykonaniem zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie 
nagrzewały się i nie ulegały deformacji.   
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. 
Oryginalne zapakowane wiązki rur można składować po trzy rury ,jedna na drugiej do wysokości max. 
3,0 m , przy czym wiązki ramki  wiązek nie winny spoczywać na sobie , luźne rury  lub niepełne wiązki 
można składować w stosach na równym podłożu , na podkładach drewnianych szerokości min. 10 cm, 
rur. 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.    
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 
opadowych. 
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 
drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli 
powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 
sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. Rury kielichowe układać naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać 
przekładkami drewnianymi. 

 
Studzienki 

 Studzienki można składować na otwartej przestrzeni lecz w temp. nie przekraczającej 40 º C, 
układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo,  w pozycji stojącej. Powierzchnia 
składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 
drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli 
powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
Wykonawca jest zobowiązany układać studzienki według poszczególnych grup, wielkości i gatunków 
w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów. Studzienki 
chronić przed kontaktem z olejami i smarami. Elementy prefabrykowane drobnowymiarowe mogą być 
układane w stosach do wysokości 1,80 m . Stosy winny być zabezpieczone przed wywróceniem. 

 
 

Włazy kanałowe  
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 Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 
korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być 
utwardzona i odwodniona. 
 

2.4.  Rury ochronne 

 
Rury ochronne należy wykonać z materiałów trwałych, szczelnych, wytrzymałych 
mechanicznie i  odpornych na działanie czynników agresywnych. 

 Powierzchnie ścianek powinny być od wewnątrz i zewnątrz odpowiednio zaizolowane. 
 
 Korpus rury ochronnej 
  

Do wykonania rur ochronnych należy stosować: 
- rury stalowe, bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania wg PN-EN 10210-
1:2000, PN-EN 10210-2:2000 przenoszących Normy Europejskie lub innych norm państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy malowane 
wewnętrznie asfaltozą (WM) i zabezpieczone zewnętrznie powłoką bitumiczną z podwójną 
przekładką (ZO2), 

  
przenoszących Normy Europejskie lub innych norm państw członkowskich Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego przenoszących te normy 

 
Uszczelnienia rur ochronnych 

Do uszczelnienia końcówek rur ochronnych należy stosować manszety lub  piankę  PU na  
długości nie mniejszej  niż 20 cm.  

2.5.  Przejścia rurociągów przez ściany 

 W zależności od potrzeb i konstrukcji stosuje się: 
        - przejścia za pomocą pierścieni uszczelniających,  
        - przejścia wodoszczelne z zastosowaniem łańcuchów uszczelniających. 
 

2.6.  Armatura odcinająca 

 
Jako armaturę odcinającą (przepływ wody) należy stosować zasuwy żeliwne klinowe 
kielichowe lub kołnierzowe (z obudową ) lub inne równoważne. 

 

Cechy techniczne : 
 

 ciśnienie nominalne PN10 , 

 korpus i pokrywa wykonane z żeliwa min. GGG400, 

 wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub równoważnej), z gwintem, 

 uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring lub inne równoważne ,                            

 śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową, 

 nakrętka klina wykonana z metalu , z możliwością jej wymiany w stanie bez ciśnienia, w 
całym zakresie średnic,   

 kołnierze zwymiarowane zgodnie z   PN-EN 1092-2. przenoszącą Normy Europejskie lub 
innych norm państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
przenoszących te normy 

 
3. SPRZĘT 

3.1.Sprzęt do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

 Wykonawca przystępujący do budowy sieci wodociągowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

 żurawi budowlanych samochodowych o nośności do 7 ton,, 
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 koparek przedsiębiernych 0,25 m
3
 do 0,60 m

3
, 

 spycharek kołowych lub gąsienicowych do 100 KM, 

 wciągarek mechanicznych i ręcznych, 

 pomp, 

 zespół prądotwórczy, 

 sprężarka spalinowa powietrza , 

 młoty pneumatyczne. 

 sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, 
walec wibracyjny,  

 samochód dostawczy do 0,9 t, 

 samochód skrzyniowy do 5 t, 

 samochód skrzyniowy od 5 do 10 t, 

 samochód samowyładowczy od 25 do 30 t, 

 samochód beczkowóz 4 t, 

 przyczepę dłużycową do 10 t, 

 wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 

 wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym od 1,6 t do 3,2, 

 wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 t, 

 spawarkę elektryczną wirującą 300 A, 

 zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA, 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii 
i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich 
wykorzystania na budowie. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części A  „Wymagania ogólne”. 
 
4.2 Transport rur wodociągowych. 
  

Rury  mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur  w pozycji poziomej wzdłuż 
środka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed 
przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu 
pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu . 
 Pierwszą warstwę rur  należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy 
w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy 
od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
 
4.3.  Transport armatury przemysłowej i hydrantów 

 
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 rur kanalizacyjnych. 

Rury  mogą być przewożone samochodami skrzyniowymi lub środkami transportu 
posiadającymi boczne wsporniki o max. rozstawie 2,0 m ,a wystające poza pojazd końce rur 
nie mogą być dłuższe niż 1,0 m . Wykonawca zapewni przewóz rur  w pozycji poziomej 
wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej 
przed przesuwaniem i  przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w 
czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może 
przewyższać ścian środka transportu o więcej  niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu . 
Pierwszą warstwę rur  należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy 
w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości 
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
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4.5.  Transport włazów kanałowych 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

 Włazy należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w części A p.n. „Wymagania ogólne” . 
 Ponadto należy przestrzegać niżej podanych zasad . 
 Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów 
 nie mniej jednak niż 0,1%. 

Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków 
zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego 
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było 
większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, o 0,4 m dla rur o średnicy poniżej 1000 mm i 
o 0,2 m dla rur o średnicy 1000 mm oraz powyżej. 

 I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić: 

 w strefie o hz = 0,8 m, hn = 1,2 m i 1,0 m 

 w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m i 1,2 m  

 w strefie o hz = 1,2 m, hn = 1,6 m i 1,4 m 

 w strefie o hz = 1,4 m, hn = 1,8 m i 1,6 m. 
Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy 
 znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. 

 Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany 
 budowli powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz Dokumentacją Techniczną . 

5.2. Wytyczne wykonania przewodów 

 Przewód (rura ochronna) powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na 
 nim wzdłuż całej długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na 
 podłożu wzmocnionym przewód powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją projektową. 

Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku 
długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania 
uszczelnienia złączy. 

            Połączenie rur należy wykonywać przez zgrzewanie . 
Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w 
przypadkach, gdy kąt nachylenia w stopniach przekracza dla przewodów z tworzyw 
sztucznych,  wielkość dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach 
technicznych wytwórni. Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych 
w temperaturze od +5 do +30

o
C. 

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia 
wody powinno być zgodne z wytycznymi producenta i Dokumentacją Techniczną. 

5.3.  Wytyczne wykonania rur ochronnych 

 Przejścia przewodu pod drogami  powinny być wykonane w rurze ochronnej. 
Końce rury ochronnej powinny być usytuowane poza pasem drogowym w odległości podanej 
w Dokumentacji Technicznej. 

 

5.4.  Roboty montażowe 

5.4.1 Rury wodociągowe – przewody magistralne. 
 Rury wodociągowe z PE lub inne równoważne należy układać w temperaturze powyżej 0

o
 C. 

 Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć 
 końce ułożonego przewodu wodociągowego przed zamuleniem. 

5.4.2. Armatura odcinająca 
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 Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować: 

 na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach), 

 w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Technicznej. 
 

5.4.3.  Przejście przez przeszkody 

Przejścia pod przeszkodami tj. drogami  należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową  w 
której ustalono warunki realizacji takich robót obejmujące: 

 rodzaj materiału rury osłonowej , 

 długość i głębokość przejścia, 

 sposób zabezpieczenia końcówek rur osłonowych. 
 Przewód powinien być umieszczony współosiowo z rurą osłonową a wewnątrz rury osłonowej     
powinien posiadać podparcia , których rozstaw powinien uniemożliwić powstawanie ugięć. Podpory 
powinny zapewnić kontakt z przewodem w 30-50% obwodu i mieć szerokość kilku centymetrów. 

5.4.4. Kanały   

Rury kanalizacyjne z PVC lub inne równoważne należy układać zgodnie z PE-EN 1610/2002           
(” Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”) . Przewody ciśnieniowe należy układać zgodnie z 
PN-EN 1671;2001       ( „Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej”) przenoszących Normy 
Europejskie lub innych norm państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
przenoszących te normy. Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie 
piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania 
uszczelnienia złączy. Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience . 
Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się 
w granicach  od 45 do 90

o
. 

Rury należy układać w temperaturze powyżej 0
o
 C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w 

temperaturze nie mniejszej niż +8
o
 C. 

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego kanału przed zamuleniem. 
Rurociągi tłoczne powinny być uzbrojone w zasuwy , odpowietrzniki , odwodnienia i rewizje. Zmiany 
kierunku rurociągu powinny być zabezpieczone blokami oporowymi. Złącza przewodów PE  powinny 
być zgrzewane.  

5.4.5. Studzienki kanalizacyjne 

 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek 
kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 
- studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w  
 odpowiednich odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m ) lub na 
 zmianie kierunku kanału, 
- studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch 
 kanałów bocznych, 
- wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 
 studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą piasku lub żwiru) 
 dnie wykopu, 
- w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m 
 należy stosować studzienki kaskadowe, 
 studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie 
 powinny mieć  
- spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki. Różnica poziomów 
 przy tym rozwiązaniu nie powinna przekraczać 4,0 m. 
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach 
i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 10 cm ponad 
poziomem  terenu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  części A p.n. „Wymagania ogólne”. 
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6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punkt  
- wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie odchylenia osi przewodu, 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową zastosowanych przewodów, 
- badanie odchylenia spadku przewodu wodociągowego, 
- sprawdzenie prawidłowości montażu przewodów, 

6.3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż - 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać - 3 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać - 5 cm, 
- odchylenie przewodu wodociągowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu  
- od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać - 5 mm, 
- odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku), 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części A p.n. „Wymagania ogólne” . 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową  wykonanej i odebranej sieci wodociągowej jest : 
- montaż sieci wodociągowej z rur polietylenowych - m, 
- montaż zasuw kołnierzowych - kpl, 
- próba szczelności sieci wodociągowej wraz z dezynfekcją i jednokrotnym płukaniem - próba/200 m, 
- oznakowanie trasu rurociągu taśmą z tworzywa sztucznego zbrojoną drutem - m. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w  części A  p.n. „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6  dały wyniki 
pozytywne. 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 - roboty montażowe wykonania przewodu wodociągowego , 
 - montaż armatury, 
 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 
 i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

8.3.  Prowadzenie prób szczelności 

 Przed zasypaniem projektowany wodociąg należy poddać próbie ciśnieniowej 
 Próbie ciśnieniowej należy poddawać oddzielnie zmontowane odcinki  wodociągu o długości :  

- 300 m dla przewodów magistralnych,  
- przyłącza wodociągowe . 
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 Przygotowany do próby odcinek ciśnieniowy rurociągu należy obsypać w-wą piasku z 
 dokładnym podbiciem obu stron rury pozostawiając odkryte kształtki , aby zapobiec 
 przemieszczaniu się rurociągu i pozostawić go na 48 godz. 
 Odcinek poddawany próbie powinien być pozbawiony zaworów odpowietrzających, hydrantów 
 mogą być na nim zamontowane jedynie zasuwy , które w czasie próby powinny być całkowicie 
 otwarte. Wszystkie odgałęzienia oraz końcówki przewodów powinny być całkowicie 
 zakorkowane. 
 Napełnianie odcinka rurociągu należy prowadzić od najniższego punktu z wydajnością nie 
 większą niż q = 2,0 dm3/s , przy otwartym zaworze odpowietrzającym w najwyższym punkcie 
 odcinka poddawanego próbie. Po napełnieniu przewodu i zdemontowaniu zbędnego 
 uzbrojenia należy rurociąg pozostawić w spokoju  przez min. 6,0 godz. Próbę należy 
 prowadzić przy temp. Powietrza 20° C >tp > 0°C na ciśnienie równe 1,5 -krotnemu ciśnieniu 
 roboczemu, lecz nie mniejszym niż 1,0 MPa. Wysokość przyjętego próbnego powinien 
 pokazywać manometr przy pompie hydraulicznej . Czas trwania próby właściwej powinien 
 wynosić min. 2,0 godz. Próbę  uznaje się za pozytywną , jeżeli dopuszczalny spadek 
 ciśnienia w czasie prowadzenia próby wynosi  0,2 MPa. Po zakończeniu prób ciśnienia i 
 uzyskaniu pozytywnego rezultatu , przewód przystąpieniem do dalszego zasypywania 
 oznaczyć niebieską taśmą ostrzegawczą z drutem miedzianym.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje : 

 dla sieci wodociągowej : 
- wykonanie przewiertu wraz z montażem rurociągu , 
- wykonanie podsypki pod rurociągi, 
- montaż sieci wodociągowej , 
- montaż armatury na sieci wodociągowej , 
- wykonanie elementów betonowych , 
- wykonanie studni bet. DN 1200 i 1500 mm, 
- oznaczenie trasy r-gu, 
- wykonanie obsypki rurociągów wodociągowych , 

 dla kontenerowej pompowni wody; 
- wykonanie fundamentów , 
- montaż kontenera pompowni wody, 
- wykonanie utwardzenie terenu , 
- wykonanie ogrodzenia terenu   

 dla sieci kanalizacji sanitarnej: 
- wykonanie przewiertu wraz z montażem rurociągu , 
- wykonanie podsypki pod rurociągi, 
- montaż sieci kanalizacyjnej, 
- montaż armatury na sieci wodociągowej , 
- wykonanie elementów betonowych , 
- wykonanie studni bet. DN 1200 i 1500 mm, 
- oznaczenie trasy r-gu, 
- wykonanie obsypki rurociągów wodociągowych , 

9.2 Szczegółowy zakres prac objętych płatnością: 

 - wykonanie podłoża pod rurociągi, 
 - rurociągi z polietylenu ciśnieniowego (PE) śr. zewnętrznej 125 mm montaż, 

   - podłączenie projektowanego rurociągu do istniejącej sieci wodociągowej,  
 - wbudowanie kołnierzy do istniejącego rurociągu  

   - rury ochronne o śr. nom. do 300 mm,  
 - rurociągi z polietylenu ciśnieniowego (PE) śr. zewnętrznej 125 mm łączone metodą   
   zgrzewania, 
 - przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej do 150 mm w rurach   
   ochronnych z zamknięciem końcówek rur pianką PU 
 - zasuwy żeliwne kołnierzowe DN 100, z budową 

   - elementy betonowe drobnowymiarowe o objętości do 1.5 m
3 
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 - próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE o średnicy do 125 mm 
 - dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o średnicy nominalnej do 125 mm 
 - jednokrotne płukanie rurociągów sieci wodociągowych o średnicy nominalnej do 125 mm 
 - oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 
 - oznakowanie armatury na rurociągu na słupku stalowym 
  

9.3. Szczegółowe zakres robót 

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac – zgodnie z załączonym 
przedmiarem robót 


