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BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot STWiORB 

 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru budowy sieci 

wodociągowej dla Zadania: „Sieć wodociągowa w m. Alfonsów wraz z przyłączami do posesji”. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w p. 1.1. 

 
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB stanowią wymagania dotyczące Robót związanych z 

odtworzeniem w terenie przebiegu tras przebudowywanych i budowanych sieci infrastruktury zgodnie z 
Dokumentacją i obejmują: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne, 
- roboty montażowe, 
- próba szczelności przewodu, 
- zasyp wykopu, 
- kontrola jakości. 
 
1.4. Określenie podstawowe 
 
1.4.1. Sieć wodociągowa - Układ połączonych przewodów i uzbrojenia, przesyłających i 
rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkami, w 
granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym. 
 
1.4.2. Przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od 
przewodu magistralnego do przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych. 
 
1.4.3. Przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną 
instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym. 
 
1.4.4. Nominalna średnica zewnętrzna (dn) - określona średnica zewnętrzna, odniesiona do 
wymiaru nominalnego DN/OD. 
 
1.4.5. Nominalna grubość ścianki (en) - liczbowe oznaczenie grubości ścianki elementu, które jest 
odpowiednio zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą wymiarowi produkcyjnemu podanemu w 
milimetrach. 
 
1.4.6. Znormalizowany stosunek wymiarów (SDR) - stosunek nominalnej średnicy zewnętrznej, dn 
rury do jej nominalnej grubości ścianki en. 
 
1.4.7. Ciśnienie robocze - ciśnienie, w megapaskalach, określone zgodnie z dokumentacją techniczną 
jako maksymalna różnica rzędnej linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanym odcinkiem 
przewodu i rzędnej jego osi. 
 
1.4.8. Ciśnienie próbne - ciśnienie wewnętrzne, w megapaskalach, czynnika (wody) w przewodzie 
poddanym próbie szczelności. 
 
1.4.9. Odległość bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odległość, mierzona w płaszczyźnie 
poziomej, pomiędzy obrysem budowli a osią przewodu. 
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1.4.10. Uzbrojenie przewodów wodociągowych - armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające 
prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 
 
1.4.11. Rura ochronna - rura dla zabezpieczenia wodociągu przy skrzyżowaniu z uzbrojeniem obcym 
lub projektowaną/istniejącą drogą. 
 
1.4.12. Podpory ślizgowe - element z tworzywa służący do wprowadzenia wodociągu do rury 
ochronnej oraz rury ochronnej do rury przewiertowej i usytuowania ich w przybliżeniu współosiowo. 
 
1.4.13. Armatura - element rurociągu, który ma wpływ na przepływ czynnika przez otwieranie, 
zamykanie, częściowe zasłanianie kanału przepływowego, mieszanie lub zmianę kierunku przepływu 
czynnika. 
 
1.4.14. Zasuwa - armatura, w której organ zamykający porusza się liniowo w obrębie siedliska i 
prostopadle do kierunku przepływu. 
 
1.4.15. Średnica nominalna - jest to liczba przyjęta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub 
średnicy wewnętrznej rurociągu, odpowiadająca w przybliżeniu wymiarom rzeczywistym wyrażonym w 
mm. 
 
1.4.16. Hydrant zewnętrzny - zawór wbudowany w sieć wodociągową , przeznaczony do pobierania z 
tej sieci wody do celów przeciwpożarowych. 
 
1.4.17. Połączenie czołowe - połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania końców 
splanowanych i dopasowanych powierzchni przez przystawienie ich do płaskiej płyty grzejnej, aż do 
uzyskania temperatury zgrzewania PE, szybkie usunięcie płyty grzejnej i dociśniecie zmiękczonych 
końców do siebie. 
 
1.4.18. Spoina montażowa - spoina łącząca części prefabrykowane w całość konstrukcyjną wykonaną 
w warunkach spawania montażowego. 
 
1.4.19. Spoina ciągła - spoina ułożona na całej długości złącza. 
 
1.4.20. Zgrzewanie - metoda spajania, przy której połączenie materiałów następuje wskutek docisku, 
niezależnie od źródła, ilości i koncentracji ciepła występującego w czasie łączenia. 
 
1.4.21. Zgrzewalność - podatność materiału do łączenia za pomocą zgrzewania przy określonych 
warunkach technologicznych. 
 
1.4.22. Złącze zgrzewane - połączenie dwu lub więcej części, wykonane za pomocą zgrzewania. 
 
1.4.23. Zgrzeina - miejsce złącza zgrzewanego, w którym nastąpiło połączenie (materiałów) o 
fizycznej ciągłości. 
 

Pozostałe określenia - są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w STWiORB  

 
 

2. OGÓNLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
 

Określenia podstawowe 
Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 

wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
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Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu. 

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

 Inżynier / Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do 
występowania w jego Imieniu w zakresie udzielonych mu obowiązków i kompetencji, 

Kierownik Budowy - osoba upoważniona przez Wykonawcę do Kierowania Robotami 
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 

pasami dzielącymi jezdnie. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 

rowów. 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
Robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i STWiORB, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego. 

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z tolerancją określoną przez Inspektora 
Nadzoru. 

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 
nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze. 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
 Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w 

celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 

całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) 
istniejącego połączenia. 

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 
na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

 Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
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Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości. 
 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może 

polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną 
budowli drogowej lub jej elementu. 

Droga kołowa - wyznaczony pas terenu dla ruchu lub postoju pojazdów jednośladowych i 
samochodowych oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z 
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

Etapowanie robót - kolejność wykonywania robót umożliwiająca realizację i prowadzenie ruchu 
kołowego w czasie robót. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Warunkami 

Ogólnymi i Szczególnymi, STWiORB, Dokumentacją Projektową, obowiązującymi warunkami 
technicznymi, europejskimi i polskimi normami obowiązującymi w Polsce i poleceniami Inżyniera lub 
Kierownika Projektu zgodnie z warunkami kontraktu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na których 
mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi robotami. Metody użyte przy 
budowie wyrażające się rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu muszą zapewniać 
skuteczną ochronę ludzi, środowiska budynków i budowli na tych obszarach w szczególności przed: 

hałasem 
wibracją 
drganiami i wstrząsami 
zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wód i powietrza 
zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów 
zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i metalami ciężkimi 
znaczącymi lub gwałtownymi zmianami poziomu wód gruntowych. 
Przekazanie Terenu Budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Szczegółowych Kontraktu przekaże Wykonawcy 

Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz 
Dzienniki Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety STWiORB. 

Wykonawca wyniesie (zlokalizuje) punkty główne trasy oraz repery w oparciu o otrzymana 
dokumentację projektową i inne dane geodezyjne pozyskane własnym staraniem i na swój koszt. 

Dokumentacja Projektowa Dokumentacja Projektowa składa się z: 
Dokumentacja jaką Zamawiający przekaże Wykonawcy: 
Projekt Budowlany, 
Projekt Wykonawczy, 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
Przedmiar Robót, 
Wersję elektroniczną Projektu Wykonawczego (w wersji nieedytowalnej), 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje niżej wymienione dokumentacje, rysunki oraz uzyska 

wymagane uzgodnienia 
i przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru: 
Powykonawczą dokumentację odbiorową. 
Miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub stały odkład gruntów uzyskanych z wykopów. 
Miejsc pozyskania materiałów miejscowych. 
Projekty technologiczne i organizacyjne robót. 
Projekty objazdów tymczasowych o ile występują, 
Zabezpieczenie skarp wykopów i rozkopów fundamentowych 
Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Robót - 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 kopię 

w wersji elektronicznej umożliwiającej edycję - format *.dwg, lub *.dxf lub *.dgn. 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, do których 

wykonania zobligowany jest Wykonawca, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i/lub Specyfikacje 
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niezbędne do właściwego wykonania Robót na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je 
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia w Projekcie Budowlanym wszystkich zmian dot. 
nieistotnego odstępstwa od zatwierdzonego Projektu Budowlanego. Koszt wprowadzenia zmian w w/w 
dokumentacji Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej 

Przed rozpoczęciem Robót, Wykonawca uzyska od właścicieli urządzeń obcych potwierdzenie 
lokalizacji tych urządzeń. Wykonawca ma obowiązek opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia dla prowadzenia Robót 

Rysunki przedłożone przez Wykonawcę 
Dodatkowo do Specyfikacji, Rysunków i innych informacji zawartych w Kontrakcie, Wykonawca 

winien dostarczyć wszelkie rysunki, dokumenty, odnośne zezwolenia oraz inne dane niezbędne do 
wykonania robót i spełnienia wymagań wyszczególnionych w Kontrakcie. Wykonawca informacje te 
może dostarczać sukcesywnie w częściach z tym, że każda dostarczona część musi być kompletna na tyle 
by umożliwić jej ocenę i akceptację przez Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu oddzielnie jako część 
całej pracy projektowej. 

Rysunki zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
Inspektor Nadzoru/Kierownik Projektu winien wnieść uwagi i/lub zastrzeżenia dotyczące rysunków, 

dokumentacji i danych przedłożonych przez Wykonawcę w ciągu 28 dni od ich przedłożenia, a uwagi te 
i/lub zastrzeżenia winny być uważane za przyjęte przez Wykonawcę o ile nie oprotestuje ich pisemnie w 
ciągu 7 dni od ich otrzymania. 

Przed przedłożeniem rysunków, dokumentów i danych Wykonawca winien skonsultować się z 
Inspektorem Nadzoru. 

O wymogu takiej konsultacji należy poinformować z 7-mio dniowym wyprzedzeniem i jeżeli 
konsultacji takiej zażyczy sobie Inspektor Nadzoru wówczas Wykonawca winien dostarczyć rysunki w 
podanej liczbie egzemplarzy na 7 dni przed datą tychże konsultacji. 

Rysunki powykonawcze 
Wykonawca winien, bez zwłoki, wnieść poprawki do dokumentacji i rysunków przedłożonych 

Inspektorowi Nadzoru w związku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania Robót. 
Wykonawca winien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Rysunki powykonawcze w jasnej łatwej do 
zrozumienia formie, w trzech egzemplarzach dla każdego wykonanego odcinka Robót. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
kolejność ich ważności: 

Dokumentacja Projektowa, 
STWiORB. 
Wykonawca o wykryciu błędów w dokumentacji powinien natychmiast powiadomić Inspektora 

Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 

STWiORB. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
STWiORB i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów (jezdnie, obiekty mostowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, 
urządzenia odwodnienia, zieleń, pozostałe elementy wyposażenia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie 
od dnia przejęcia Terenu Budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu 
organowi administracji drogowej. Powyższe zobowiązanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje 
utrzymania tzw. „zimowego utrzymania”, polegającego na zwalczaniu śliskości zimowej i odśnieżania 
odcinków dróg publicznych dopuszczonych do ruchu, a nie objętych przekazanym Terenem Budowy, za 
które odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowej. 

Wymaga się, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdów budowy, Wykonawca nie 
pozostawiał na nawierzchni jezdni brudu (resztek gruntu, błota, kruszywa, gruzu) oraz nie deformował 
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poboczy, co może stwarzać zagrożenie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego lub utrudniać 
prowadzenie robót utrzymaniowych. Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia muszą być natychmiast 
usunięte. Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do: 

wykonania inwentaryzacji „przeglądu zerowego” z opisem stanu technicznego dróg przewidywanych 
do transportu, 

wykonania dokumentacji fotograficznej, 
spisania protokołu z administratorem, którego treścią będą ustalenia dotyczące sposobu korzystania z 

uzgodnionych dróg, a załącznikiem będzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotograficzna). 
Protokół powyższy, Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy wyłącznie po 

drogach, których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony powyższym protokółem. 
W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. 

Dokumentację powyższą Wykonawca przekaże do wiadomości Inspektora i Zamawiającego w formie 
elektronicznej i w formie wydruku. 

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco 
aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji 
ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu przez organ zarządzający ruchem i nie 
podlega odrębnej zapłacie. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inżyniera powinien 

zareagować natychmiast nie później jednak niż w przeciągu do 24 godzin i przystąpić do kontynuacji 
utrzymania. 

Reasumując: 
zabezpieczenia terenu budowy, 
utrzymanie organizacji ruchu w tym: obsługa tymczasowych urządzeń zabezpieczających, 
utrzymania ciągów ruchu kołowego łącznie z trasami objazdów, 
utrzymanie dróg objazdowych i dojazdowych, tymczasowych kładek dla pieszych i dojść do nich, nie 

podlegają odrębnej zapłacie i utrzymuje się, że są włączone w Cenę Kontraktową. 
Wykonawca niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w 

czasie trwania kontraktu tablice informacyjne dotyczące Robót Kontraktowych o treści uzgodnionej z 
Kierownikiem Projektu. Tablice informacyjne budowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji kontraktu. 

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w pobliżu placu budowy winny być utrzymywane przez 
Wykonawcę na jego koszt przez cały czas budowy. 

Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 
Robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji i 
zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 
Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru, 
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uszkodzeniami budynków i budowli w sąsiedztwie prowadzonych robót 
 W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego uszkodzenia 

i przesuszenia w wyniku prowadzenia robót odwodnieniowych. w bezpośrednim zasięgu koron drzew nie 
powinny być lokalizowane place składowe i drogi dojazdowe. Wokół każdego zagrożonego drzewa 
należy wydzielić strefę bezpieczeństwa. w przypadku czasowego obniżenia poziomu zwierciadła wody 
gruntowej pożądane jest aby czas trwania leja depresyjnego był skrócony do minimum. Zaleca się 
prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym. 

Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie budowy. Usunięcie odpadów, 
ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem wykonawcy. Zamawiający nie będzie z tego 
tytułu ponosił żadnych kosztów w tym z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. 

Po przeprowadzeniu rozbiórek Wykonawca ma obowiązek: 
zgromadzenia powstających odpadów w sposób selektywny, 
zapewnienia właściwego postępowania w czasie rozbiórki z odpadami niebezpiecznymi (np. 

odpadowy eternit) i zgromadzenia ich w sposób zapewniający ochronę środowiska, 
przekazania odpadów niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia działalności w 

zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, 
zagospodarowania wszystkich odpadów powstających w fazie budowy. 
Wytwórca odpadów - Wykonawca prac budowlanych będzie mógł zlecić wykonanie obowiązku 

gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów, za którego działalność ponosi 
odpowiedzialność przed Zamawiającym. 

Wykonawca jest zobligowany do rygorystycznego przestrzegania wszelkich obowiązujących 
przepisów, ustaw i rozporządzeń z zakresu ochrony środowiska. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich 
przepisach dot. punktów powyżej obciążają Wykonawcę. 

Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca, po uzyskaniu zgody od Zamawiającego, użył materiałów szkodliwych dla 
otoczenia, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Wykonawca. 

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

publicznej i prywatnej. 
Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony 

Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na 
swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności 
był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak linie napowietrzne, rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
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w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu, właściciela instalacji oraz 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu i zainteresowanego 
właściciela oraz (w zależności od potrzeby) zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi 
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
w celu uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących 
nieruchomości, Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi inwentaryzacje stanu 
istniejącej zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego, dokumentując stan 
techniczny tych obiektów jak również, jeśli wystąpi taka sytuacja, Wykonawca określi poziom wody 
pitnej w studniach. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób nie 
budzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. 

Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. 
Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie 
będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego 
istniejących dróg lokalnych, znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej 
odległości, wykorzystywanych do ciężkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w 
dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarządcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i 
zgłosi ten fakt do lokalnych władz samorządowych. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, 
skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który 
dokumentują. 

Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy wyłącznie po 
drogach, których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony u Zarządcy drogi. 

W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport 
budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. 

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

materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

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

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

W terminie wynikającym z Warunków Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru/Kierownikowi Projektu szczegółowy plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („BIOZ”) 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz.U. Nr 151 poz. 1256). 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

Ochrona i utrzymanie Robót 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

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

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, 

sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie 
postanowiono inaczej. 

W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju 
lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub 
wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi Projektu co najmniej na 28 dni przed 
datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu. 

W przypadku kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 
zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych 
w dokumentach. 

W przypadku zmiany przepisów Wykonawca jest zobowiązany dostosować je do nowych 
obowiązujących. 

Inwentaryzacja istniejących budynków-monitoring stanu technicznego 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji stanu budynków 

istniejących zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu budowy mogących być narażonymi na oddziaływanie 
robót. 

Prace archeologiczne 
W przypadku konieczności prowadzenia prac archeologicznych Wykonawca zobowiązany jest 

zapewnić na własny koszt wprowadzenie stałego nadzoru archeologicznego nad całością robót ziemnych. 
W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robót ziemnych obiektu archeologicznego, co do którego 
istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 
przerwania robót, które mogą uszkodzić lub zniszczyć odkryty obiekt, zabezpieczenia obiektu i miejsca 
jego odkrycia oraz niezwłocznego powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków a jeśli to 
niemożliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz Zamawiającego. 

Koszty zabezpieczenia odkrytego obiektu archeologicznego i miejsca jego odkrycia do czasu 
wyłonienia Wykonawcy badań ratowniczych przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca robót. Po 
wyłonieniu Wykonawcy ratowniczych badań archeologicznych koszty zabezpieczenia odkrytego obiektu 
archeologicznego i miejsca jego odkrycia oraz koszty związane z przeprowadzeniem ratowniczych badań 
archeologicznych w niezbędnym zakresie poniesie Zamawiający. Ponadto jeżeli w wyniku odkrycia 
obiektu archeologicznego i prowadzenia ratowniczych badań archeologicznych wystąpią opóźnienia w 
robotach, Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu trwania 
kontraktu o ile będzie to konieczne. Ewentualne opóźnienia w robotach budowlanych wynikające z 
powyższych uwarunkowań nie mogą stanowić podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy robót 
budowlanych. 

Wszelkie znaleziska archeologiczne (art. 35 ustawy z 23.07.2003 o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami) odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Skarbu Państwa. 
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Wznowienie wstrzymanych robót może nastąpić na polecenie Inżyniera - na podstawie zezwolenia 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Wykonawca przedłoży zatwierdzone przez Konserwatora Zabytków sprawozdanie z 
przeprowadzonego nadzoru. 

Nadzór przyrodniczy 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stały nadzór przyrodniczy przez cały okres realizacji robót. 
Zalecenia zespołu nadzorującego muszą być uwzględnione podczas prowadzenia prac budowlanych. 
W szczególności konieczne jest prowadzenie nadzoru ornitologicznego (specjalista - ornitolog) 

polegającego na inwentaryzacji i prowadzeniu późniejszego monitoringu siedlisk ptaków w rejonie 
inwestycji oraz podejmowanie działań mających na celu wyeliminowanie, ograniczanie negatywnych 
oddziaływań na siedliska ptaków np. poprzez bieżące dostosowanie harmonogramu wykonywanych prac 
budowlanych do uwarunkowań. Należy także prowadzić kontrolę podjętych działań 
minimalizujących/ograniczających. 

Nadzór ornitologiczny obejmować także powinien m.in: 
uzyskanie wymaganych prawem decyzji w przypadku kolizji/oddziaływania na poszczególne gatunki 

chronione zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, 
 prowadzić monitoring stanu siedlisk i populacji gatunków znajdujących się w bezpośrednim 

sąsiedztwie wykonywanych robót, na które inwestycja może oddziaływać, 
w przypadku zaobserwowania niekorzystnego wpływu prowadzonych prac na środowisko (np. 

siedliska lub populacje) należy szybko reagować i podjąć działania uniemożliwiające powstawanie 
szkody w środowisku. 

Niewypały, niewybuchy 
Przed rozpoczęciem Robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić teren budowy pod 

kątem występowania niewybuchów. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na 
niewypały/niewybuchy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przerwania robót, 
zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich służb (policja, straż pożarna, pogotowie saperskie) i 
niezwłocznego powiadomienia Inspektora. 

Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunięcia niewypałów/niewybuchów poniesie Wykonawca. 
Obiekty inżynierskie 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania nowych obiektów inżynierskich wraz z dojazdami i 

przekazania kompletu dokumentów odbiorowych wymaganych prawem budowlanym (w tym geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą) w zakresie i w takim czasie, aby umożliwiło uzyskanie prawomocnego 
pozwolenia na użytkowanie obiektu przez Inwestora najpóźniej w dniu zakończenia robót. 

Zaplecze Wykonawcy 
Wykonawca wykonuje zaplecze we własnym zakresie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z budową zaplecza Wykonawcy nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
MATERIAŁY 
 
Jakakolwiek nazwa handlowa użyta w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji Technicznej 

oznaczać będzie definicję standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie. 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych do zatwierdzenia. 
Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania robót powinny spełniać wymagania polskich 
norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych aktów prawnych (PN-EN), a 
w przypadku materiałów i urządzeń, dla których nie ustanowiono normy - aprobat technicznych oraz 
ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych. 

Wyrób budowlany może być wprowadzony, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót 
budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to znaczy 
ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. 
Dopuszcza się cztery sposoby oznakowania wyrobów: 

 oznakowanie CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi; 
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oznakowanie polskim znakiem budowlanym; 
wyroby regionalne, które będą znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrób budowlany; 
wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez 

projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie wskazujące, że 
zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z innymi przepisami; 

Ponadto wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na 
podstawie przepisów sprzed 01-05-2004r. nadal nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót 
budowlanych 

Zgodnie z Prawem Budowlanym materiały muszą posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
wykazujący zgodność z polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz właściwymi przepisami 
(branżowymi PKP itd. Zgodnie z rozporządzeniami podanymi w pkt. 10). 

Wszystkie materiały i urządzenia dostarcza Wykonawca. Wykonawca zapewni przeprowadzenie 
badań laboratoryjnych próbek gruntów oraz stosowanych materiałów. Badania należy prowadzić wg 
wyznaczonych normami procedur. 

Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na dwa tygodnie (zgodnie z umową) przed zaplanowanym wykorzystaniem 

jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 
zatwierdzenia odpowiednie świadectwa badań oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów 
do wbudowania zgodnie z wymaganiami specyfikacji szczegółowych. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały i 
wszystkie partie materiału z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie realizacji robót. 

Wszystkie stosowane materiały i wyroby muszą być prawnie dopuszczone do obrotu i stosowania w 
myśl Ustawy 

wyrobach budowlanych [6] i Rozporządzenia nr 305/2011 Parlamentu europejskiego i Rady Europy 
[14] lub Ustawy o ocenie zgodności [7] i innych dyrektyw WE, którym podlegają. 

Wykonawca przedłoży recepty na mieszanki mineralno - asfaltowe oraz betony cementowe 
zaakceptowane przez niezależne laboratorium na podstawie zarobu próbnego, najpóźniej na 14 dni przed 
przystąpieniem do wbudowania, chyba, że zostanie ustalone inaczej. Wszelkie koszty z tego tytułu nie 
podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w Cenie Kontraktowej. 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
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. 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru dokumentację zawierającą raporty z 
badań terenowych laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji 
materiałów. 

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

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Darnina i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszywa będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy układaniu warstwy humusu przy ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Kontraktu. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 

Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
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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 inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 

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, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 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. 

Grunty nienośne pozostałe po wymianie gruntów Wykonawca wywiezie poza teren budowy. Miejsce 
składowania zostanie wskazane przez Wykonawcę i musi być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca musi uzyskać zgodę na składowanie wyżej wymienionych materiałów 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

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

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

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru materiału co najmniej 3 tygodnie przed jego użyciem, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

Materiały pochodzące z rozbiórek 
Wskazane materiały z rozbiórki przez Zamawiającego będą uznawane za Jego własność, pozostałe 

stanowią własność Wykonawcy, Wykonawca przetransportuje oraz złoży w miejscach wskazanych przez 
Zamawiającego tj. na terenie bazy materiałowej Rejonu (dokładna lokalizacja została określona w 
Przedmiarach robót) lub na placu składowym urządzonym i utrzymywanym przez Wykonawcę. 

Pozostałe materiały z rozbiórki Wykonawca usunie poza Plac Budowy przy przestrzeganiu przepisów 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami) w uzgodnieniu z 
Inwestorem. 

Miejsce składowania materiałów z rozbiórki Wykonawca zabezpieczy staraniem własnym, przy czym 
lokalizacja terenu składowania musi uzyskać pozytywną opinię odpowiednich miejscowo władz 
samorządowych i Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu. 

Koszt związany z rozbiórką, transportem, składowaniem (utylizacją) w/w materiałów Wykonawca 
powinien zawrzeć w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. 

Elementy pochodzące z rozbiórek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje 
w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu (który uprzednio uzgodni je z 
odpowiednim właścicielem sieci uzbrojenia terenu). w przypadku stwierdzenia przez właściciela sieci 
uzbrojenia terenu, że elementy pochodzące z rozbiórek nie odpowiadają wymaganiom, stosuje się 
ustalenia punktu 2.4. 

Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inspektora Nadzoru nie podlega osobnej zapłacie i jest 
zawarty w cenie kontraktowej. 

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

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
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w STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

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

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB 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. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

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

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie pojazdów i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora 
Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
Terenu Budowy. 

Przy konieczności zastosowania transportu łamanego Wykonawca koszty z tym związane uwzględni 
jako własne. 

 
WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami STWiORB, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru/Kierownika Projektu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodni z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną usunięte przez 
Wykonawcę, na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 
danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru/Kierownika 
Projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej i w STWiORB, 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 kwestię. 
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Polecenia Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w 
czasie zgodnym z warunkami Kontraktu i określonym przez Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu, 
pod groźbą zatrzymania robót. w przypadku niewykonania w terminie Poleceń Inspektora 
Nadzoru/Kierownika Projektu, skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną 
jakości stosowanych materiałów i postępem robót, a także we wszystkich sprawach związanych z 
interpretacją Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków 
Kontraktu przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów dostarczonych na 
budowę lub na jej terenie produkowanych, włączając w to przygotowanie i produkcję materiałów. 
Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawcę 

wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych. 

W celu zabezpieczenia właściwej organizacji robót przebudowy i budowy sieci uzbrojenia terenu 
Wykonawca ma przewidzieć alternatywną możliwość wykonania przejścia pod istniejącą nawierzchnią 
jezdni z wykorzystaniem przewiertów, przecisków lub innych technologii bezwykopowych. Sposób 
zabezpieczenia należy uwzględnić z Inwestorem. 

W przypadku konieczności zapewnienia nadzoru właścicielskiego urządzeń obcych Wykonawca 
robót pokryje koszty z tym związane. 

Koszty zabezpieczenia wszelkich wykopów leży po stronie Wykonawcy. 
Harmonogram będzie uaktualniany na każde żądanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca będzie na 

żądanie Inspektora Nadzoru przedstawiał dzienne raporty/wg wzoru podanego przez Inspektora 
Nadzoru/dotyczące zakresu zrealizowanych robót, ilości zatrudnionych pracowników Wykonawcy, 
pracowników dozoru a także ilości pracującego sprzętu na budowie. 

Jeżeli w trakcie budowy zajdzie konieczność zastosowania magazynu-składowiska pośredniego 
wynikającego z technologii robót, powstałe koszty wynikające z łamania transportu i dodatkowej pracy 
sprzętu pokryje Wykonawca. 

 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe 

organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
część ogólną opisującą: 
organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
bhp, 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

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 oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 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. 
Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i STWiORB. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, 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 Kontraktem. 

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

Inspektor Nadzoru powinien mieć dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

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

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
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 przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

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

Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. w przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

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. 

Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane przez Inspektora Nadzoru za 
niewiarygodne, to może żądać powtórzenia tych badań. Jeżeli wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania 
STWiORB to koszty tych badań ponosi Inwestor, w przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca. 

Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektora Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Ogólne zasady prowadzonych badań przez Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu 
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 

w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu 
niezbędnej pomocy. 

Inspektor Nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
STWiORB na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez 
Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. w takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę, chyba że okaże się, że badane materiały/roboty spełniają wymagania i w takim 
przypadku koszty badań poniesie Zamawiający. 

Badania i pomiary Laboratorium Zamawiającego 
Laboratorium Zamawiającego wykonuje następujące badania zlecone przez Inspektora 

Nadzoru/Kierownika Projektu: 
przed rozpoczęciem robót: 
badania materiałów przewidzianych do wbudowania 
w trakcie robót: 
badania jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
 badania sprawdzające do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
badania i pomiary do odbioru ostatecznego w zakresie podanym w poszczególnych SST na dany 

asortyment robót 
W czasie trwania budowy próbki należy dostarczać sukcesywnie w miarę postępu robót. 
Koszty za negatywne wyniki badań kontrolnych jakości materiałów zaproponowanych przez 

Wykonawcę do wbudowania oraz negatywne wyniki badań kontrolnych jakości wykonanych robót 
uzyskane przez Laboratorium Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

Deklaracja zgodności materiałów i legalizacje urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić 

do użycia materiały posiadające deklarację zgodności producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w STWiORB. 

W przypadku materiałów, dla których deklaracje zgodności są wymagane przez STWiORB, każda 
partia dostarczona do Robót będzie posiadać deklarację zgodności określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać deklaracje zgodności wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Materiały posiadające deklaracje zgodności i urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z STWiORB to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 

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

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
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Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
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, 
zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów Robót, 
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

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

kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora Nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 
pozwolenie na budowę, 
protokoły przekazania Terenu Budowy, 
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
protokoły z odbioru Robót, 
protokoły z narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
ODBIÓR ROBÓT 
 
Rodzaje odbiorów Robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorowi częściowemu, 
odbiorowi ostatecznemu, 
odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

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 Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

Wykonawca jest zobowiązany również do dokumentowania odbieranych robót w postaci 
fotograficznej. Dokumentacja ta powinna być skatalogowana w sposób nie budzący wątpliwości co do 
dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje. 

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

Odbiór częściowy Robót 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 

Robót dokonuje Inspektor Nadzoru/Kierownik Projektu. 
Odbiór ostateczny Robót 
Zasady odbioru ostatecznego Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

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

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca podejmuje decyzje na podstawie: 

oceny wizualnej wykonanych Robót, 
oceny technicznej opartej na analizie przedłożonych dokumentów (określonych w pkt. 8.4.2), 
ocenie opartej na informacjach z całego przebiegu realizacji, przekazanych przez Inżyniera, 
listy usterek i wad sporządzonej na dzień odbioru. 
Komisja swoje stanowisko wyraża w protokole spisywanym w dniu odbioru. 
W przypadku, gdy komisja z określonego powodu (leżącego po stronie Wykonawcy) przerwie odbiór 

to Kierownik Projektu w porozumieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali termin następny. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy; wymaga się przy tym, żeby dokumentacja została tak 
opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne, 

W przypadku zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków 
pozwolenia na budowę Wykonawca jest zobowiązany dodatkowo do przedstawienia oświadczenia 
Projektanta i Inżyniera o zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym i 
warunkami Decyzji na budowę oraz przepisami. 

Recepty i ustalenia technologiczne. 
Dzienniki Budowy. 
Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i ew. 

PZJ oraz ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U nr 92 poz. 881 z 2004r.) 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB i ew. 

PZJ na wszystkie materiały wbudowane. W Deklaracji powinna być podana lokalizacja wbudowania 
danego materiału. 
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Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń. 

Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób nie budzący wątpliwości, co do dat wykonania 
fotografii oraz obiektów, które dokumentuje. 

Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z klauzulą 

Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznego, oraz wersję cyfrową mapy 
zasadniczej w pliku dwg lub dxf. 

 Operat z pomiarów odkształceń i przemieszczeń obiektów inżynierskich prowadzonych w trakcie 
budowy. 

Protokoły podpisane z właścicielami nieruchomości zajętych czasowo pod wykonanie infrastruktury 
technicznej - dotyczące zaspokojenia roszczeń. 

Protokoły z odbiorów technicznych. 
Wykonawca opracuje operat odbiorowy w dwóch egzemplarzach. 
Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzące w skład operatu odbiorowego, 

w rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na 
nośniku danych w jednym egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inżynierem.  

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersją elektroniczną 
jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrębnej zapłacie. 

Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem usterek 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę. Dla pozycji 

kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu ofertowego. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji 
Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w STWiORB i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
kwoty zmniejszenia wartości robót rozbiórkowych z tytułu odzysku materiałów rozbiórkowych 

przechodzących na własność Wykonawcy. 
koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych zgodnie z prawem ochrony środowiska 
wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 

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

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), 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 obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
wszystkie koszty związane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci 

przez właścicieli sieci 
koszty wykonania przekopów kontrolnych pod nadzorem właściciela sieci 
koszty wyłączeń i przełączeń oraz niedostarczenia mediów 
wykonanie układów przejściowych na czas budowy 
wartość zakupu i zużytych materiałów do wykonania tymczasowych dróg technologicznych według 

potrzeb wynikających z przyjętej technologii robót 
przeprowadzenie pomiarów, badań i odbiorów zgodnie z wymaganiami SST 
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uporządkowanie miejsc prowadzonych robót i wywóz zbędnych materiałów Wykonawcy na 
składowisko Wykonawcy 

zapewnienie niezbędnych czynników produkcji wynikających z przyjętej technologii robót . 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki oraz 
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia 12 
października 2002 r. poz. 1393 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) - „Szczegółowe 
warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach” 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902), 
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie 
niektórych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z późniejszymi 

zmianami), 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. 

U. 2001 nr 112, poz. 1206), 
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2005 nr 108, poz. 908; z 

późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 z sprawie szczegółowego zakresu i 

formy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych stwarzających 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256). 

 Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995r) w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 
geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z 
późniejszymi zmianami). 

Warunki Ogólne i Szczególne Kontraktu 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o zmianie ustawy - Prawo budowlane. Dz. U. Nr 93 poz. 888 z 

2004 r. 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r. 
Decyzja Nr 42 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 grudnia 
Przepisy normy i instrukcje obowiązujące na PKP. 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r., w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. Dz. U. Nr 107 
poz. 679 z 1998 r. 

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 poz. 1780 z 2002 r. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r., w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Dz. U. Nr 113 poz. 
728 z 1998 r. 

 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 poz. 
1779 z 2002 r. 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r., w sprawie warunków i trybu 
postępowania dotyczącego rozbiórek oraz z zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Dz. U. 
Nr 120 poz. 1131 z 2003 r. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ 
obowiązkowej kontroli. Dz. U. Nr 120 poz. 1128 z 2003 r. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. Nr 120 poz. 
1126 z 2003 r. 

Ustawa z dnia 12 września 2002 r., o normalizacji. Dz. U. Nr 169 poz.1386 z 2002 r. 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r., w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity). Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r. 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r., w sprawie szczegółowych 

zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz. U. Nr 62 poz. 285 z 1996 r. 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych. Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z 2001 r. 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r., w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego. Dz. U. Nr 212 poz. 1799 z 2002 r. 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz. U. 62 poz. 627 z 2001 r. 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dz. U. 62 poz. 628 z 2001 r. 
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach oraz 
zmianie niektórych ustaw. Dz. U. Nr 100 poz. 1085 z 2001 r. 
 Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko. Dz. U. Nr 109 poz. 1157 z 2000 r. 
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r., w sprawie opłat za korzystanie ze 

środowiska. Dz. U. Nr 55 poz. 477 z 2003 r. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r., w sprawie wzorów dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Dz. Nr 152, poz. 1736. 
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity). Dz. U. Nr 100 

poz. 1086 z 2000 r. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r., w 

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

budownictwie. Dz. U. Nr 25 poz. 133 z 1995 r. 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r., w sprawie 

standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. 
Dz. U. Nr 30 poz. 297 z 1999 r. 

Instrukcje techniczne Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 11 lutego 2000 r., w sprawie 

szczegółowych zasad prowadzenia ruchu na liniach kolejowych. Dz. U. Nr 34 poz. 400 z 2000 r. 
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity). Dz. U. Nr 27 poz. 96 z 

1994 r. 
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity). Dz. U. Nr 

80 poz. 904 z 2002 r. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r., w sprawie trybu certyfikacji wyrobów. Dz. 

U. Nr 17 poz. 219 z 2000 r. 
Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na 

drogach. Załączniki nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dziennik Ustaw Nr 220 z 
dnia 23 grudnia 2003 r. poz. 2181. 
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Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na 
drogach. Załączniki nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dziennik Ustaw Nr 220 z 
dnia 23 grudnia 2003 r. poz. 2181. 

Szczegółowe warunki techniczne dla sygnałów drogowych i warunki ich umieszczania na drogach 
Załączniki nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dziennik Ustaw Nr 220 z 
dnia 23 grudnia 2003 r. poz. 2181. 

Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich 
umieszczania na drogach Załączniki nr 4 do 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach, Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. poz. 2181. 

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 poz. 2072 z 2004 r. 

Zamieszczone we wszystkich częściach Specyfikacji wykazy aktów prawnych, instrukcji, norm, itp. 
podano według stanu obowiązującego w STYCZNIU 2011 r. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania obowiązujących norm, aktów prawnych, itd. w momencie przystąpienia do robót i 
uwzględniania ich ewentualnej aktualizacji. Przepisy i normy branżowe związane z 

 
3. MATERIAŁY 
 
3.1. Ogólne zasady dotyczące materiałów 

Ogólne zasady dotyczące materiałów podano w pkt. 2 
Wykonawca robót jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej i STWiORB. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB, przewidują możliwość 
wariantowego wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić 
Inspektora Nadzoru o swoim wyborze najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w 
okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego 
źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inspektora materiał z innego źródła. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których PN i BN przewiduje posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, winny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.  

 
3.2. Rury ciśnieniowe z polichlorku winylu PCV Dn 110 SDR 26 PN 10 wg PN-EN ISO 1452 

 
łączone przez złącze kielichowe z uszczelką klinową. Rury ciśnieniowe PCV powinny być 

projektowane do stosowania do budowy sieci wodociągowych i dostarczane przez producenta 
posiadającego wdrożony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem 
certyfikatu. 

Wszystkie rury powinny posiadać jednolitą pod względem odcienia i intensywności na całej 
powierzchni barwę. Rury powinny być produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakości (bez 
dodatków regranulatu). 

Rury powinny posiadać atest higieniczny PZH oraz Aprobatę Techniczną IBDiM. 
 

3.3. Kształtki ciśnieniowe z PCV w wymaganym zakresie średnic 
 

Wszystkie kształtki powinny być projektowane do stosowania do budowy sieci wodociągowych i 
kanalizacji ciśnieniowej i dostarczane przez producenta posiadającego wdrożony do stosowania system 
ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu. 

Kształtki powinny spełniać wymagania normy PN-EN ISO 1452. 
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Producent kształtek powinien posiadać aprobaty/dopuszczenia minimum 3 z podanych 
międzynarodowych jednostek certyfikujących. 

Kształtki powinny posiadać aprobatę techniczną IBDiM dopuszczająca do stosowania w 
drogownictwie. 

Każda kształtka powinna mieć trwałe znakowanie na korpusie identyfikujące numer partii 
produkcyjnej, materiał i średnicę. 

Kształtki powinny być pakowane w sposób zabezpieczający przed utlenianiem ich powierzchni tak, 
by przed montażem konieczne było tylko ich czyszczenie bez zdzierania warstwy utlenionej. 

Kształtki powinny być pakowane w przezroczyste worki foliowe dla ułatwienia identyfikacji wyrobu 
w opakowaniu. 
 
Każda kształtka powinna być osobno pakowana tak by wykluczyć konieczność dodatkowego czyszczenia 
przez zgrzewaniem. Kształtki powinny być pakowane w przezroczyste worki foliowe dla ułatwienia 
identyfikacji wyrobu w opakowaniu. 

Konstrukcja kształtek powinna być taka by żaden metalowy element grzewczy nie był widoczny, a 
przewody grzewcze powinny być całkowicie zatopione w korpusie kształtki. 

Kształtki powinny posiadać indywidualne kontrolki zgrzewania dla każdej strefy grzewczej kształtki, 
osadzone w korpusie kształtki. Kontrolki powinny być zabezpieczone przed wypadnięciem z korpusu 
kształtki. 

Każda kształtka powinna posiadać kod kreskowy zawierający dane identyfikujące kształtkę, 
producenta, materiał oraz zawierający parametry zgrzewania. 

Każda kształtka powinna mieć trwałe znakowanie na korpusie identyfikujące numer partii 
produkcyjnej, materiał i średnicę. 

 
 

3.4. Rury ciśnieniowe z polietylenu PE100 SDR 17 PN 10 wg PN-EN 12201 
dn 40 x 2,4mm, 
 
łączone przez zgrzewanie zgrzewnie elektrooporowe lub połączenia skręcane. 
Rury ciśnieniowe PE powinny być projektowane do stosowania do budowy sieci wodociągowych i 

dostarczane przez producenta posiadającego wdrożony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 
potwierdzony posiadaniem certyfikatu. 

Wszystkie rury powinny posiadać jednolitą pod względem odcienia i intensywności na całej 
powierzchni barwę: dla PE80 kolor niebieski, dla PE100 kolor ciemno niebieski, rury powinny być 
produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakości (bez dodatków regranulatu). 

Rury powinny posiadać atest higieniczny PZH oraz Aprobatę Techniczną IBDiM. 
 

3.5. Rura ochronna 
Do wykonania rury ochronnej projektuje się rury PCV dn 200 SN8 oraz 160 dn 160 SN8. 
 

3.6. Kształtki ciśnieniowe z PE w wymaganym zakresie średnic 
Wszystkie kształtki powinny być projektowane do stosowania do budowy sieci wodociągowych i 

kanalizacji ciśnieniowej i dostarczane przez producenta posiadającego wdrożony do stosowania system 
ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu. 

Elektrooporowe 
Kształtki powinny być produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakości wymienionego na liście 

stowarzyszenia PE100+, która jest dostępna pod adresem www.pe100plus.net. 
Kształtki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3 / ISO 4427. 
Producent kształtek powinien posiadać aprobaty/dopuszczenia minimum 3 z podanych 

międzynarodowych jednostek certyfikujących. 
Kształtki powinny posiadać aprobatę techniczną IBDiM dopuszczająca do stosowania w 

drogownictwie. 
Każda kształtka powinna być osobno pakowana tak by wykluczyć konieczność dodatkowego czyszczenia 
przez zgrzewaniem. Kształtki powinny być pakowane w przezroczyste worki foliowe dla ułatwienia 
identyfikacji wyrobu w opakowaniu. 

Konstrukcja kształtek powinna być taka by żaden metalowy element grzewczy nie był widoczny, a 
przewody grzewcze powinny być całkowicie zatopione w korpusie kształtki. 
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Kształtki powinny posiadać indywidualne kontrolki zgrzewania dla każdej strefy grzewczej kształtki, 
osadzone w korpusie kształtki. Kontrolki powinny być zabezpieczone przed wypadnięciem z korpusu 
kształtki. 

Każda kształtka powinna posiadać kod kreskowy zawierający dane identyfikujące kształtkę, 
producenta, materiał oraz zawierający parametry zgrzewania. 

Każda kształtka powinna mieć trwałe znakowanie na korpusie identyfikujące numer partii 
produkcyjnej, materiał i średnicę. 

 
3.7. Połączenia kołnierzowe - dla rur PE, PVC, stalowych 
 
3.8. Płozy dystansowe z tworzywa sztucznego - dla podparcia rurociągu w rurze ochronnej o wysokości 
dopasowanej do średnicy rury osłonowej oraz rury przewodowej. 
 
3.9. Manszety zamykające - do zamknięcia przestrzeni na końcach rur ochronnych 40x160mm, 
110x200mm. 
 
3.10. Taśmy ostrzegawczo - lokalizacyjne - z paskiem aluminiowym dla sieci wodociągowych. 
 
3.11. Tabliczki orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych - wg PN-86/B-
09700. 
 
3.12. Hydrant nadziemny 

Należy stosować hydranty nadziemne o śr. 80mm o odpowiadające wymaganiom normy PN-89/M-
74091 oraz BN-70/5213-04. Korpus, pokrywa i klin zamykający powinny być wykonane z żeliwa 
sferoidalnego klasy GGG 40 lub wyższej. Ze wszystkich stron pokryte fluidyzacyjnie żywicą 
epoksydową + zewnętrzna powłoka proszkowa na bazie poliestrowej. 

 
3.13. Zasuwy klinowe z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowe, PN 10 

Zasuwy powinny posiadać konstrukcję bezgniazdową z klinem zamykającym całkowicie 
wulkanizowanym EPDM, prowadzonym niezależnie od płaszczyzn uszczelnianych. Konstrukcja ta 
zapewnia pełnoprzelotowość, równą średnicy nominalnej, przy całkowitym otwarciu. Pokrywa powinna 
być pozbawiona połączeń śrubowych lub skręcana z korpusem za pomocą śrub ze stali nierdzewnej, 
zalanych masą uszczelniającą. Trzpień wykonany z kutej stali nierdzewnej z gwintem wytłaczanym na 
zimno. Co najmniej podwójne uszczelnienie dławicowe - 2 O-ringi. Konstrukcja powinna umożliwiać 
wymianę uszczelnień dławicy pod ciśnieniem. 

Korpus, pokrywa i nakrętka dławicy pokryte całkowicie jednolitą warstwą epoksydowego lakieru 
proszkowego nakładanego na gorąco, o grubości minimum 250 pm. Każda pojedyncza część powlekana 
lakierem przed montażem. Klin zamykający całkowicie zawulkanizowany w gumie EPDM. 

Zasuwy powinny spełniać wszystkie wymagania określone w normie PN-EN 1074-2 i być 
wytwarzane zgodnie ze standardem kontroli jakości PN-EN ISO 9001. Owiercenie kołnierzy zgodne z 
PN-EN 1092-2. Długość zabudowy zgodna z PN-EN 558-1. 

Powinny być dopuszczone do stosowania przy transporcie wody pitnej, co potwierdza aktualny Atest 
Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny. 

Zasuwy typu kołnierzowego w przypadku montażu w ziemi z sztywną obudową trzpienia i skrzynką 
uliczną do zasuw, posadowione na płycie betonowej, o średnicy: 

Dn 40 mm, 
Dn 80 mm, 
Dn 100 mm 
 

3.14. Skrzynka uliczna - „sztywna” żeliwna do zasuw - do wymiany istniejących uszkodzonych 
elementów lub budowy nowych. 
 
3.15. Obudowa trzpienia zasuw - teleskopowa o długości 1,3 - 1,8 m do umożliwienia regulacji 
istniejących i projektowanych zasuw. 
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3.16. Bloki oporowe 
Bloki należy wykonać z betonu C12/15. Pomiędzy beton bloku a przewód należy ułożyć warstwę 

papy bitumicznej na sucho, alternatywnie 2 warstwy folii budowlanej 
 

3.17. Bloki podporowe 
Należy stosować bloki podporowe prefabrykowane z betonu zwykłego klasy C12/15 (B15) 

odpowiadające wymaganiom normy BN- 81/9192-04 i BN-81/9192-05 przy zasuwach żeliwnych. 
 

3.18. Piasek 
Piasek na podsypkę i obsypkę winien odpowiadać normie PN-EN 13043:2004. 
 

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

Sposób składowania i przechowywania materiałów na placu budowy powinien zapewnić skuteczne 
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratą właściwości technicznych. W okresie 
składowania materiałów należy dokonywać niezbędnych zabiegów konserwacyjnych. 
Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego asortymentów. 
 
3.19.1. Rury z PCV i PE 

Składowanie materiałów powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością 
odprowadzenia wód opadowych. Powierzchnia składowania powinna być płaska, wolna od kamieni i 
ostrych przedmiotów. Nie wolno składować rur w pobliżu ognia, źródeł ciepła lub niebezpiecznych 
substancji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itp. W czasie składowania rury powinny być 
chronione przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz przed zniszczeniem i deformacją. 
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać +30°C 

Rury z PCV i PE należy ułożyć równolegle do siebie i podeprzeć z obu stron wspornikami 
wykonanymi z drewna lub innymi materiałami nie powodującymi uszkodzenia rur. 
Rury w zwojach powinny być składowane płasko. Maksymalna wysokość składowania wynosi 1,5m. 

W czasie transportu i magazynowania rury powinny być zabezpieczone przed wewnętrznym 
zanieczyszczeniem poprzez zaślepki umieszczone na końcach odcinków. Zaślepki należy usuwać dopiero 
bezpośrednio przed montażem. 
Niedopuszczalne jest przeciąganie rur po podłożu. Należy je przenosić lub stosować specjalne rolki bądź 
płozy. 

Rury nie powinny być składowane dłużej niż 2 lata. W przypadku gdy rury są narażone na 
bezpośrednie działanie promieni i opadów atmosferycznych okres składowania wynosi nie dłużej. 

 
3.19.2. Kształtki, armatura, materiały izolacyjne, uszczelniające, znacznikowe. 

Wszystkie elementy sieci wodociągowej należy przewozić w oryginalnych opakowaniach 
producenta, które należy zabezpieczyć na placu budowy przed działaniem warunków atmosferycznych w 
pomieszczeniach zamkniętych, w temperaturze do 30°C. 

Taśmy (lokalizacyjne, antykorozyjne) należy układać na drewnianych podestach, tak aby oś nawoju 
była prostopadła do płaszczyzny składowania. 
Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego asortymentów. 
 
3.19.3. Inne materiały 

Cement, należy składować w magazynie zamkniętym, bezwzględnie odizolowanym od wilgoci. Czas 
przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 

Kruszywa tj. pospółkę i piasek do zapraw należy składować w pryzmach na utwardzonym i 
odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
rodzajami i frakcjami kruszyw. 

 
3.20. Odbiór materiałów na budowie 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zatwierdzenie materiałów można dokonać alternatywnie na 
podstawie: aprobaty, norm, certyfikatu lub innego wymaganego dokumentu jaki powinien posiadać 
producent. 
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Materiały takie jak rury, kształtki z PE, żeliwa sferoidalnego oraz armaturę należy dostarczyć na 
budowę ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, atestami. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 
z danymi Wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów. 

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość 
wykonywanych robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym 
określonym przez Inżyniera. 

 
 

4. SPRZĘT 
 
4.1. Ogólne zasady dotyczące sprzętu 
Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w Wymaganiach ogólnych. 
 
4.2. Do robót ziemnych i przygotowawczych można stosować następujący sprzęt 
— piła do cięcia asfaltu i betonu, 
— piła mechaniczna do cięcia drzew, 
— sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarka wibracyjna, ubijak spalinowy, 
— koparka podsiębierna, 
— samochody samowyładowcze, 
— pompy. 
4.3. Do robót montażowych można stosować sprzęt: 
— koparka podsiębierna, 
— żuraw samochodowy, 
— ciągnik kołowy, 
— samochód skrzyniowy, 
— samochód dostawczy, 
— wciągarka ręczna, 
— sprężarka spalinowa, 
— agregat prądotwórczy, 
— urządzenia mechaniczne do cięcia rur, 
— zgrzewarki, 
— spawarka spalinowa, 
— wiertnica pozioma dla wykonania przewiertu pod drogą. 
— zagęszczarka wibracyjna, 
— drobny sprzęt montażowy. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii oraz 
warunków wykonywania robót. Sposób wykonywania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inżynier. 
 
5. TRANSPORT 
 
5.1. Ogólne zasady dotyczące transportu 

Ogólne zasady dotyczące transportu podano w Wymaganiach ogólnych. 
 

5.2. Transport materiałów 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz 

przepisami BHP. 
Rodzaj oraz ilość środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniami Inżyniera oraz w terminie 
przewidzianym w Kontrakcie. 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 
- samochód skrzyniowy z dłużycą, 
- samochód samowyładowczy, 
- samochód dostawczy. 
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Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się w czasie ruchu pojazdu. 

Przy transporcie rur PE należy zachować następujące wymagania: 
- przewóz rur może odbywać się tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze powietrza 

od - 5oC do +30oC, 
- ułożenie rur na podkładach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przekładek dla 

ochrony przed zarysowaniem, 
- przy ujemnych temperaturach należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na zwiększoną 

kruchość tworzywa. 
Przy wielowarstwowym przewożeniu rur, górna warstwa nie powinna przewyższać ścian środka 

transportowego więcej niż o 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy rur należy przekładać 
materiałem wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów. 

Dla usztywnienia przewożonych elementów armatury, należy stosować przekładki, rozpory, kliny z 
drewna, z gumy i innych materiałów. 

Dla piasku na podsypkę i obsypkę rur przewiduje się bezpośredni dowóz z piaskowni samochodami 
samowyładowczymi. 

Mieszankę betonową należy przewozić w odpowiednich warunkach nie powodujących: segregacji 
składników, zmiany składu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia. 

 
6. WYKONANIE ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB w Wymaganiach ogólnych. 
Inwestor przed przystąpieniem do robót powinien dysponować pozwoleniem na budowę lub innym 

dokumentem uprawniającym do wykonywania prac, jeżeli taki jest wymagany. 
Wykonawca przed przystąpieniem do budowy powinien uzyskać pozwolenie od właściciela terenu na 

wykonywanie prac, w pasie drogowym - zezwolenie na zajęcie pasa drogowego od zarządcy drogi. 
Wszystkie prace związane z przebudową sieci wodociągowej należy wykonać przestrzegając 

warunków BHP. 
 

6.2. Prace wstępne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien opracować plan Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia (BiOZ). 
Całość prac przy przebudowie sieci wodociągowej należy wykonać pod nadzorem użytkownika. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 
Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na koszt własny do sporządzenia, wszelkich 

niezbędnych opracowań projektowych zabezpieczenia wykopów. Do obowiązków Wykonawcy należy 
również uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień dla tych projektów. 

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na koszt własny do sporządzenia projektu 
odwodnienia wykopów na czas budowy. 

W/w opracowania podlegają akceptacji Inżyniera. 
 

6.3. Roboty przygotowawcze 
Podstawę wytyczenia trasy stanowi Dokumentacja Projektowa i Dokumentacja Prawna. 
W granicach terenu budowy kanału znajduje się stały punkt niwelacyjny o rzędnej podanej w 

dokumentacji tzw. repery robocze. Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości 
wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne Wykonawcy. 

Wytyczenie w terenie osi przewodu w odniesieniu do projektowanej drogi, lub dróg bocznych z 
zaznaczeniem usytuowania punktów załamania trasy za pomocą wbitych w grunt kołków osiowych z 
gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych należy wbić kołki - świadki jednostronne lub dwustronne w 
celu umożliwienia odtworzenia osi przewodu po rozpoczęciu robót ziemnych. Wytyczenie trasy 
przewodu w terenie przez odpowiednie służby geodezyjne Wykonawcy. 

Usunięcie drzew i krzewów w pasie przebudowy. 
Usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót. 
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Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać ręcznie przekopy kontrolne celem 
zlokalizowania i zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia lub wykonania ewentualnej korekty niwelety 
projektowanego odcinka lub innych projektowanych urządzeń. 

W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie 
ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 

Przed zasadniczymi robotami montażowymi - wykonać odwodnienie w obrębie robót ziemnych, jeśli 
zajdzie taka potrzeba prowadzić odwodnienie w sposób ciągły. 

 
6.4. Roboty ziemne - wykopy 

Wykop pod wodociąg należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie zgodnie z PN-B-10736:1999 i 
PN-B-06050:1999. 

Wykop należy prowadzić od miejsca odgałęzienia z istniejącej sieci wodociągowej. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
Wydobywaną ziemię należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego 

krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z 
wyrzucanej ziemi. 

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m zgodnie z PN-B-10736:1999 przy braku 
wody gruntowej i usuwisk: 

- w gruntach bardzo spoistych 2:1, 
- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spękanych 1:1, 
- w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25, 
- w gruntach niespoistych 1:1,50, 
przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu 

z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. 
Dla wykopów o ścianach pionowych należy wykonać umocnienie poziomo zakładanymi wypraskami 

stalowymi. Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad powierzchnię terenu. Umocnienie ścian jest 
złożone z oddzielnych odcinków tzw. klatek o długości 4,0 - 5,0 m, z których każda stanowi całość. 
Połączenie klatek sąsiednich powinno być dopasowane szczelnie. Umocnienie ścian składa się z trzech 
elementów: 

a) wyprasek ułożonych poziomo, przylegających do ścian wykopu, 
b) bali pionowych (nakładek), 
c) okrąglaków jako poprzeczne rozpory. 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów. Rozluźniony grunt wydobywa 

się na powierzchnię terenu, przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. 
W gruntach nawodnionych należy wykonywać wykopy o ścianach umocnionych. 
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w 

gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. 
W gruncie piaszczystym odpowiadającym warunkom obsypki, należy pozostawić warstwę gruntu 5 - 

10 cm powyżej projektowanej rzędnej. 
Wykopy należy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do 

projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające 

odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 
Ławy należy montować nad wykopem na wysokości 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 

30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. 
W miejscach skrzyżowania z obcymi urządzeniami należy wyprzedzająco wykonać wykopy 

kontrolne pod nadzorem użytkownika uzbrojenia. Po określeniu ich rzeczywistego przebiegu i głębokości 
posadowienia, należy zabezpieczyć przewód zgodnie z sugestiami użytkownika. 

Wyjście (zejście) po drabinie z i do wykopu powinno być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m. 

 
6.5. Podsypka 
 

Dla sieci wodociągowej budowanej w gruncie suchym, o podłożu nie piaszczystym, należy wykonać 
podsypkę z piasku zwykłego o grubości 20 cm. Podsypkę należy zagęścić sprzętem mechanicznym. 
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6.6. Roboty montażowe 
 

Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymogami PN-B-10725:1997. 
Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodą dnie wykopu, układa się i montuje 

przewód wodociągowy z rur PCV i PE. 
Łączenie rur należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur. 
Przy układaniu wodociągu należy zachować prostoliniowość zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i 

pionowej. 
W tym celu należy zamontować nad wykopem ławy celownicze w odstępach co 30 m na prostej lub 

w punktach załamania, służące do odtworzenia osi wodociągu w wykopie. 
Ławy są ustawione na określonej rzędnej z zachowaniem spadku wodociągu zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 
Należy codziennie sprawdzać niwelatorem ławy, przed przystąpieniem do montażu rur. 
Zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody 

powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy umieszczać: 
przy końcówkach sieci, odgałęzieniach oraz przy zmianach kierunków. 

 
6.6.1. Głębokość ułożenia przewodu 

Wodociąg układać wg rzędnych określonych na profilach. 
Głębokość ułożenia wodociągu, powinna być taka, aby jego przykrycie było większe od głębokości 

przemarzania gruntu. 
Dla rur o DN do 1000 zgodnie z PN-B-10725:1997 należy zwiększyć o 0,40 m przykrycie wodociągu 

w stosunku do głębokości przemarzania h . 
Dla głębokości przemarzania hz = 1,0 m głębokość przykrycia h wynosi 1,40 m. 
 

6.6.2. Przygotowanie rur do układania 
Przed ułożeniem, należy dokonać oględzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstały uszkodzenia rur 

w czasie transportu z placu budowy na miejsce montażu. 
 

6.6.3. Opuszczanie rur do wykopu 
Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie za pomocą lin konopnych lub 

mechanicznie wielokrążkiem powieszonym na trójnogu. 
 

6.6.4. Układanie rur 
Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym. 
Najniższy punkt dna układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego 

wodociągu. 
Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle powinna przylegać do podłoża na całej 

swej długości. 
Po ułożeniu, rurę należy zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin piaskiem. 
Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże podsypką z 

piasku dobrze ubitego. 
Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły lub 

kamienia. 
Opuszczoną do wykopu rurę układa się na przygotowanym podłożu, centrycznie z wcześniej 

ułożonym odcinkiem rury. 
 

6.6.4.1. Łączenie z istniejącymi przewodami 
Włączenie przekładanych odcinków rurociągów do istniejących przewodów wykonać poprzez 

zastosowanie odpowiednich połączeń kołnierzowych (tuleja kielichowo-kołnierzowa PVC wraz z 
kołnierzem stalowym). 

 
6.6.5. Zabezpieczenie przed przemarzaniem 

W miejscach gdzie wystąpi zagłębienie wodociągu mniejsze od normatywnego (poniżej 1,4 m), 
należy wodociąg ocieplić poprzez wykonanie obsypki z keramzytu gr. 30 cm, gliny gr. 10 cm oraz 
ułożenie izolacji z dwóch warstw papy lub folii PVC. 
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6.6.6. Uzbrojenie 
Na projektowanych odcinkach wodociągów projektuje się montaż: 
- zasuw żeliwnych o połączeniach kołnierzowych, 
Miejsce montażu i wyposażenie dodatkowe wg Dokumentacji Projektowej. 
 

6.6.7. Przekroczenia sieci wodociągowej pod drogami i zjazdami 
 
6.6.7.1. Stosowanie rur ochronnych z PCV 

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem technicznym należy zastosować rury ochronne 
PCV dn 160 SN8 oraz dn 200 SN8. 

Rurę przewodową wsunąć do rury ochronnej na podporach dystansowych z tworzywa sztucznego. 
Przed rozpoczęciem pracy należy ustalić konieczną ilość i typ elementów tworzących jeden pierścień. 
Końce rury ochronnej i wodociągu zabezpieczyć manszetami. 
 

6.7. Płukanie wodociągu 
 

Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego 
płukania, używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, 
aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. 

Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest 
przeźroczysta i bezbarwna. 

 
6.8. Dezynfekcja 
 

Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworu podchlorynu 
sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynieść 24 godziny. Po usunięciu wody zawierającej związki 
chloru należy przeprowadzić ponowne płukanie. 

Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji przewodu, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych 
wykonanych po płukaniu przewodu wykażą, że pobrana próbka wody spełnia wymagania wody do picia i 
wody na potrzeby gospodarcze. 

 
6.9. Włączenie wodociągu do sieci 
 

Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności wodociągu oraz po płukaniu i dezynfekcji należy 
przystąpić do połączenia z istniejącą siecią wodociągową. 

Przed przystąpieniem do włączenia należy powiadomić właściciela sieci oraz przygotować 
odpowiednie materiały i sprzęt tak aby czas wyłączenia wodociągu z sieci był jak najkrótszy. 

Po podłączeniu, kolizyjne odcinki sieci wodociągowej rozdzielczej należy zdemontować. 
 

6.10. Zasyp wykopu 
 

Po wykonaniu odbioru można przystąpić do zasypania wykopu. 
 

6.10.1. Zasypanie wodociągu do wysokości strefy niebezpiecznej - 50 cm ponad wierzch rury. 
Zasypanie wodociągu należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków z dokładnym 

ubiciem piasku, warstwami grubości 10-20 cm, z podbiciem pachwin. 
Warstwa podsypki z piasku pod rurociąg wg projektu wykonawczego wynosi 20 cm, warstwa 

obsypki i zasypki wstępnej z piasku wg projektu wykonawczego wynosi - do wysokości 50 cm ponad 
wierzch rury. Zasypywanie należy wykonać ostrożnie, aby nie uszkodzić izolacji rur stalowych oraz nie 
uszkodzić rur PCV. 

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po wodociągu na odcinku strefy 
niebezpiecznej. 

Na wykonanej warstwie piasku należy ułożyć dla wodociągów z rur PE taśmę znacznikową niebieską 
z wkładką metalową, szerokości 15 cm. 

Sprawdzenie zagęszczenia podsypki, zasypki i obsypki rurociągu można wykonać wg Proctora , płytą 
VSS lub płytą dynamiczną. Sprawdzenie zagęszczenia co 50 m. 
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Do zasypu w rejonie korpusu drogowego wykorzystać grunt zgodny z wymaganiami, jak dla podłoża pod 
roboty drogowe, z zagęszczaniem do wartości 0,98 wg Proctora lub wskaźnik odkształcenia nie powinien 
być większy niż 2,3. 

Zasyp poza obszarem korpusu drogowego można wykonać z zagęszczanie do wartości 95% wg 
Proctora lub wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż 2,5. 

 
6.10.2. Zasyp wodociągu do poziomu terenu 

Pozostały wykop należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20-30 cm, z zagęszczaniem 
mechanicznym do wartości 95% wg Proctora. Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia 
gruntów, dla których trudne jest pomierzenie wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika 
odkształcenia I0 określonego zgodnie z normą PN-S-02205:1998. 

Sprawdzenie zagęszczenia na poziomie terenu istniejącego można wykonać płytą VSS lub płytą 
dynamiczną. Sprawdzenie zagęszczenia co 50 m. 

Do zasypu w rejonie korpusu drogowego wykorzystać grunt zgodny z wymaganiami, jak dla podłoża 
pod roboty drogowe. Zasyp poza obszarem korpusu drogowego wykonać gruntem rodzimym. 

Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrożenia ziemi. 
Powstały nadmiar ziemi z wykopów należy odwieźć na miejsce wskazane przez Inżyniera. 

 
6.11. Rozbiórka umocnienia ścian wykopu 
 

Jednocześnie z zasypywaniem wodociągu należy prowadzić rozbiórkę umocnienia. 
Przy zwalnianiu rozpór należy unikać wstrząsów w otaczającym gruncie. 
W miejscach zagrożonych wyjmuje się po jednej wyprasce z obydwu stron wykopu. 
W gruntach spoistych można prowadzić rozbiórkę 3-4 wyprasek od razu. 
 

6.12. Oznaczenie uzbrojenia sieci 
 

Lokalizację uzbrojenia sieci oznaczyć wg PN-B-09700:1986. Dla oznaczenia uzbrojenia należy 
zamontować tabliczki na istniejących ogrodzeniach. Przy braku ogrodzeń, należy wykonać słupki z rur 
stalowych dn 50 mm i do nich przymocować tabliczki. 

 
6.13. Odtworzenie stanu pierwotnego pasa zajętego pod budowę wodociągu 
 
Po zasypaniu i oznakowaniu trasy wodociągów, należy doprowadzić do stanu pierwotnego pas zajęty pod 
budowę. Należy: 
- odtworzyć stan nawierzchni ulic, chodników i zieleni, 
- odtworzyć stan nawierzchni dróg dojazdowych do posesji i pól, 
- przeprowadzić rekultywację gleby w pasie zajętym czasowo pod budowę, 
- odbudować inne obiekty zniszczone w trakcie budowy. 

Powyższy przepis nie dotyczy przywracania do stanu pierwotnego obiektów, za które ich 
właścicielom wypłacono uzgodnione z nimi odszkodowanie. 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB Wymagania ogólne. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 
Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami STWiORB oraz norm i przepisów. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie 
badania. 
Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. 

Wykonawca powiadomi pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera. 
Kontrola jakości robót dla przebudowywanych odcinków sieci wodociągowej powinna odbywać się pod 
nadzorem użytkownika sieci. 
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7.2. 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. 
 
7.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę PN-B-10725:1981, PN-B-10728:1991, 
PN-B-10736:1999. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy 

stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 cm, 
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
- badanie wykonania umocnienia 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 i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z 
kruszywa lub betonu, 
- badanie ewentualnego drenażu, 
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, 
ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 
- badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
- badanie wytrzymałości i szczelności połączeń spawanych, 
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne, obudowy tunelowe), 
- badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 
- badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym (w tym: badanie 

podłoża, sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozją, 
sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany, sprawdzenie 

montażu przewodów i armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazów oraz sprawdzenie 
stopni włazowych, otworów montażowych i urządzeń wentylacyjnych), 

- badanie szczelności całego przewodu, 
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw. 
 

7.4. Badanie zgodności z Dokumentacją Projektową 
 

Badanie zgodności z Dokumentacją Projektową obejmuje: 
- sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty, 
- sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym, 
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- sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do 
Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem 
potwierdzonym przez Inżyniera, 
- sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami. 
 

7.5. Badanie materiałów 
 

Użyte materiały do budowy wodociągu powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Sprawdzenie użytych materiałów do budowy wodociągu przez porównanie ich cech z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji Projektowej. 

 
7.6. Badanie wykonania wykopów 
 
7.6.1. Badanie wykopów otwartych obudowanych (umocnionych) 

Badanie materiałów i elementów obudowy należy wykonać bezpośrednio na budowie przez 
oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji. 

 
7.6.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopów 

wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie z Dokumentacja Projektową oraz 
użytkowanym sprzętem. 

 
7.6.3. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopów Przeprowadza się przez: 

- pomiar nachylenia skarp przy użyciu szablonu i porównanie z Dokumentacją Projektową, 
- sprawdzenie odpływu wód opadowych z krawędzi wykopu przez oględziny zewnętrzne, 
- pomiar głębokości wykopu z dokładnością do 0,1 m. 
 

7.6.4. Badanie prawidłowości wykonania podłoża naturalnego 
przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne dla stwierdzenia, czy grunt podłoża odpowiada 

następującym wymaganiom: 
- ma naturalną wilgotność, 
- nie został podebrany, 
- jest zgodny z określonym w dokumentacji. 
 
7.6.5. Badanie grubości warstwy gruntu zapewniającej nienaruszalność struktury gruntu podłoża 

naturalnego Przeprowadza się przez pomiar rzędnej dna wykopu przy użyciu niwelatora i łaty 
niwelatorem, z dokładnością do 1 cm i porównanie 
z rzędną dna wykopu wg Dokumentacji Projektowej należy wykonać w odstępach nie większych niż 30 
m. 
 
7.6.6. Badanie zabezpieczenia podłoża naturalnego 

Sprawdzenie wykonania podłoża naturalnego przed rozmyciem przez wody płynące przeprowadza się 
przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostępem i naporem wód 
gruntowych przeprowadza się przez wykonanie wykopu próbnego w podłożu naturalnym i pomiar 
głębokości zwierciadła wody gruntowej od poziomu podłoża naturalnego, oraz grubość warstwy 
odsączającej z piasku z dokładnością do 1 cm. Pomiar należy wykonać w odstępach nie większych niż 50 
m. 

 
7.7. Badanie w zakresie głębokości ułożenia przewodu 
 

Wykonuje się je przez pomiar rzędnej wierzchu przewodu i wierzchu dławicy zasuwy oraz obliczenie 
różnicy wysokości hn między zmierzoną rzędną, a rzędną terenu. Pomiar należy wykonać z dokładnością 
do 5 cm dla każdej zasuwy oraz dla przewodu co 50 m. 

 
7.8. Badanie w zakresie podłoża wzmocnionego 
 
7.8.1. Badanie podłoża wzmocnionego 
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Sprawdza się zgodność wykonanego podłoża wzmocnionego z Dokumentacją Projektową przez 
oględziny zewnętrzne i pomiar grubości i szerokości z dokładnością do 1 cm w trzech wybranych 
miejscach badanego odcinka oddalonych od siebie co najmniej o 30 m. 

 
7.8.2. Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie 

Sprawdzenie odchylenia krawędzi podłoża od osi przewodu w trzech dowolnie wybranych miejscach 
oddalonych od siebie co najmniej o 30 m z dokładnością 1 cm. 

 
7.8.3. Badanie dopuszczalnych odchyleń spadku 

Przeprowadza się je przy użyciu ław celowniczych. W przypadku różnicy należy dokonać pomiaru 
łatą celowniczą z dokładnością do 1 cm w odległościach co najmniej 30 m. 

 
7.9. Badanie w zakresie ułożenia przewodu 
 
7.9.1. Badanie ułożenia przewodu na podłożu 

Przewód powinien być tak ułożony, aby opierał się na nim na całej długości i co najmniej na % 
swego obwodu symetrycznie do osi. Sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne. 

 
7.9.2. Badanie odchylenia osi przewodu 

Dla przewodu z rur z tworzyw sztucznych dopuszczalne odchylenie osi wynosi 10 cm. Badanie 
przeprowadza się na ławach celowniczych w odległości co 30 m, z dokładnością do cm. 
7.9.3. Badanie odchylenia spadku 
7.9.4.  

Dla rur z PCV dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu, od przewidzianych w 
Dokumentacji Projektowej nie powinno przekroczyć ± 5 cm. Pomiar należy przeprowadzić w odległości 
co 30m, z dokładnością do 1 cm za pomocą łaty niwelacyjnej i niwelatora. 

 
7.9.5. Badanie zmiany kierunków przewodu 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania zmian kierunku przewodu polega na stwierdzeniu 
zastosowania kształtki o właściwym kącie załamania. 

 
7.9.6. Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem się 

Badanie prawidłowości zabezpieczeń przez oględziny zewnętrzne i porównanie z zabezpieczeniami 
ujętymi w Dokumentacji Projektowej. 

 
7.9.7. Badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod stałymi przeszkodami 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia przez oględziny zewnętrzne. 
 
7.9.8. Badanie zasypki przewodu 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania zasypki przewodu należy wykonać przez pomiar: 
- wysokości warstwy zasypki nad wierzchem rury i nad kluczem zasuwy, 
- zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, 
Skontrolowanie zagęszczenia podsypki z boków rur, 
Pomiar należy wykonać w trzech dowolnie wybranych miejscach odległych od siebie o 30 m, z 

dokładnością do 10 cm. 
 
7.10. Badanie w zakresie szczelności przewodu 
 

Szczelność odcinka przewodu powinna być taka, aby dla przewodów z rur z tworzyw sztucznych 
przy próbie hydraulicznej ciśnienie wykazane na manometrze nie spadło w ciągu 30 min poniżej wartości 
ciśnienia próbnego. 

Szczelność całego przewodu powinna być taka, aby dla przewodów z rur jak wyżej, przy próbie 
hydraulicznej wypływ wody Vw obliczony wg PN-B-10725:1997 nie przekraczał 1000 dm3 na 1 km 
długości oraz metr średnicy zastępczej przewodu i dobę. 

 
7.10.1. Badanie szczelności odcinka przewodu próbą hydrauliczną zgodnie z PN-B-10725:1997. 
Długość przewodu przeznaczonego do odbioru, nie powinna być mniejsza niż 50 m. 
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Przewód nie może być wewnątrz zanieczyszczony. 
W czasie badania powinien być umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. 
Końcówki odcinka przewodu powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z 

uszczelnieniem. 
Przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i w profilu. 

Na badanym odcinku nie powinny być instalowane przed próbą szczelności hydranty, zawory i inna 
armatura za wyjątkiem zasuw, które w czasie badania powinny być całkowicie otwarte, a dławiki 
odciągnięte w sposób zapewniający ich całkowitą szczelność. 
Przewidziane bloki oporowe powinny być wykonane. 
Nie należy stosować zasuw jako zamknięć badanego odcinka przewodu. 

Wykopy powinny być zasypane piaskiem do wysokości połowy średnicy przewodu, piasek powinien 
być zagęszczony z obu stron przewodu. Każda rura powinna być obsypana od góry piaskiem, za 
wyjątkiem złączy. 

 
7.10.2. Ciśnienie próbne odcinka przewodu 
Ciśnienie próbne przyjęto = 1,5 ciśnienie roboczego. 
 
7.10.3. Opis badań 

W wyżej położonym końcu przewodu oraz we wszystkich miejscach, w których może gromadzić się 
powietrze, należy umieścić rurki odpowietrzające z zaworami do odprowadzenia powietrza. 

Na rurce odpowietrzającej wyżej położonej końcówki wodociągu należy zamontować trójnik z 
manometrem oraz zawór przelotowy, o wytrzymałości zaworu przy pompie hydraulicznej z kurkiem 
spustowym pod manometrem. 

Napełnianie odcinka przewodu wodą należy w miarę możliwości rozpocząć od niżej położonego 
końca odcinka wodociągu oraz przeprowadzać powoli, aby umożliwić usunięcie powietrza z przewodu. 
Po stwierdzeniu pojawienia się wody we wszystkich rurkach odpowietrzających, należy zamknąć ich 

zawory. 
Do niżej położonego końca odcinka wodociągu należy podłączyć pompę hydrauliczną i 

podtrzymywać ciśnienie zapewniające całkowite napełnienie odcinka przewodu przez 12 godzin. Po 
napełnieniu odcinka przewodu wodą, należy podnieść ciśnienie w przewodzie do wysokości ciśnienia 
roboczego, następnie otworzyć zawór w rurce odpowietrzającej. Tym sposobem należy podnieść 
ciśnienie aż do jego stabilizacji na wysokości ciśnienia próbnego, następnie wyłączyć pompę 
hydrauliczną. Po ustabilizowaniu się ciśnienia w przewodzie na wysokości ciśnienia próbnego należy 
przez 30 min. sprawdzać, czy ciśnienie na manometrze nie spada poniżej ciśnienia próbnego. Należy 
jednocześnie obserwować przewód i złącza. 

 
7.11. 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, 
- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na 

ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z tworzyw 
sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 5 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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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB Wymagania ogólne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 
związane z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie: 

- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
- wykonanie podłoża, 
- roboty montażowe wykonania przewodu wodociągowego, 
- wykonanie rur ochronnych, 
- wykonanie studni wodociągowych, 
- montaż uzbrojenia, 
- wykonanie izolacji rur ochronnych, 
- ocieplenie przewodów 
- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Przedłożone dokumenty: 

- określające dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie 
budowy oraz szkice zdawczo - odbiorcze, 
- dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz 

określające poziom wód gruntowych, 
- dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno - wysokościowego wraz z rzędną, 
- podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy wodociągu, 
- dziennik budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
- protokół próby szczelności przewodu 
- protokoły odbioru robót, 
- protokół odcięcia starej sieci, 
- rysunki i karty zgrzewów oraz połączeń spawanych. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępowania robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników prób i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

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 oraz dla przewodów z rur stalowych i PCW, w przypadku ułożenia ich w 
wykopach o ścianach umocnionych, zaś dla przewodów ułożonych w wykopach nieumocnionych z rur 
PCW około 600 m, z rur stalowych około 1000 m. 

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 

 
8.3. Odbiór techniczny końcowy 
 

Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do 
eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. 

Odbiorowi końcowemu wg PN-B-10725:1981 i PN-B-10728:1991 podlega: 
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 

sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 
- badanie szczelności komór i studni wodociągowych, szczególnie przy przejściu przez ścianę, 
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- badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym 
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z PN-B-10725:1981), 

- badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w 
zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody), 
- Zbadaniu rozstawu armatury i jej działania, skompletowaniu kart zasuw z dokładnym domiarem 

do punktów stałych. 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 
członków komisji przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić 
jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze 
postępowanie. 

Przedłożone dokumenty: 
- wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych, 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów , 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych 
wykonanej przez uprawnionych geodetów, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 

8.4. Zapisywanie i ocena wyników badań 
 
8.4.1. Zapisywanie wyników odbioru technicznego 

Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach powinny być ujęte w formie protokołu, 
szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dołączone w sposób trwały i 
podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji prowadzącej badania. 

 
8.4.2. Ocena wyników badań 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za dodatnie, jeżeli 
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione. 

Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało spełnione, należy 
daną fazę robot uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawić do 
ponownych badań. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w STWiORB Wymagania ogólne. 
 

9.2. Cena ryczałtowa 
 

Cena wykonania robót obejmuje: 
- geodezyjne wytyczenie w terenie trasy wodociągu, 
- czasowe zajęcie terenu dla potrzeb wykonania przebudowy wodociągu, 
- roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów, 
- koszt zakupu materiałów, 
- wykonanie i umocnienie ścian wykopu, 
- odwodnienie dna wykopu, 
- przygotowanie podłoża i fundamentów, 
- wykonanie przekroczeń w rurach ochronnych na płozach dystansowych, 



Sieć wodociągowa, w m. Alfonsów wraz z przyłączami do posesji 

   Strona 39 

- ułożenie rur wodociągowych wraz z wszystkimi połączeniami oraz próbami szczelności, 
- ocieplenie wodociągów, 
- płukanie i dezynfekcja wodociągu, 
- koszt spuszczenia wody, 
- połączenie z istniejącą siecią, 
- montaż armatury wodociągowej, 
- zabezpieczenie istniejącego wodociągu, 
- demontaż istniejącej sieci wodociągowej nieczynnej, 
- wykonanie obsypki rur piaskiem z zagęszczeniem, 
- ułożenie taśmy znacznikowej dla wodociągu, 
- zasypanie wykopu, 
- odwóz nadmiaru ziemi, 

- odwóz materiału z demontażu wodociągu na składowisko wskazane przez Użytkownika na 
odległość określona w Dokumentacji Projektowej, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- oznakowanie przebiegu wodociągu w terenie, 
-  wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
- koszt niezbędnych nadzorów Użytkowników sieci wodociągowej i obiektów krzyżowanych, 
- koszt wykonania i uzgodnienia organizacji robót, harmonogramu wyłączeń, wykonania planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- koszt odszkodowań, przyłączeń i zabezpieczeń obcych obiektów w miejscach zbliżeń dla potrzeb 

przebudowy obiektów. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
1. PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody - Polietylen 
(PE). 
2. PN-EN ISO 1452 Systemy przewodowe ze zmiękczonego poli (chlorku winylu) (PCV-U) do 
przesyłania wody  
3. PN-EN 545:2005/AC:2005 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do 
rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań. 
4. PN-EN 13244 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do 
wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią - Polietylen 
(PE). 
5. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
6. PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 
7. PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury 
8. PN-EN 1171:2007 Armatura przemysłowa -- Zasuwy żeliwne 
9. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
10. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
11. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni ruchu pieszego 
i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 
12. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena 
zgodności 
13. PN-M-74081:1998 Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i 
gazowych. 
14. PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarów. 
15. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
16. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 
17. PN-91 B-10728 Studzienki wodociągowe 
18. PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 
19. PN-EN 13139:2003/Ac:2004 Kruszywa do zapraw 
20. PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu 
21. PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywo do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utwardzeń 
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stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
22. PN-EN 206-1: 2003 Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
23. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
24. PN-EN 197-1:2002. Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 
25. PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary. 
26. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania. 
27. PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania. 
10.2. Inne Dokumenty 
28. Dz.U. 2006.156.1118 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane - tekst jednolity z 
późniejszymi zmianami. 
29. Dz.U. 2005.239.2019 - Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne - tekst jednolity z późniejszymi 
zmianami. 
30. Dz.U. 2007.19.115 - Ustawa z dnia 21 marca 1985r.o drogach publicznych - tekst jednolity z 
późniejszymi zmianami. 
31. Dz.U. 1999.43.430 - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
32. Dz.U. 2006.123.858 - Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
33. Dz.U. 2002.203.1718 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie 
wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
34. Dz.U. 2002.204.1728 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie 
wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności 
w wodę przeznaczoną do spożycia. 
35. Dz.U. 2003.47.401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
36. Dz.U.2003.120.1126 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
37. Dz.U.2003.121. 1139 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 2003r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. 
38. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe. 
39. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r. 
40. Katalogi Producentów rur PE ciśnieniowych do budowy sieci wodociągowych posiadających 
Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
41. Katalogi Producentów rur PCV ciśnieniowych do budowy sieci wodociągowych posiadających 
Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
42. WARUNKI TECHNICZNE COBRTI INSTAL - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych. 
43. Katalogi Producentów podziemnych taśm ostrzegawczych (instalacja i zastosowanie) posiadających. 
Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
44. Katalogi Producentów „Materiałów antykorozyjnych” posiadających Aprobaty Techniczne na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
 


