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1. WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
ROBOTY BUDOWLANE
Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej oznaczenia indywidualizujące opisywane
materiały, urządzenia, technologie lub rozwiązania techniczne, w szczególności: znaki
towarowe, patenty, nazwy producentów, oznaczenia modeli produktów lub urządzeń, mają
charakter przykładowy i niewiążący. W każdym przypadku występowania w tekście takiego
oznaczenia indywidualizującego przyjąć należy, że występuje ono każdorazowo wraz ze
zwrotem „lub równoważny”. Rozumieć przez to należy, że dopuszcza się zastosowanie
rozwiązań, urządzeń lub materiałów równoważnych, o nie gorszych niż opisane w specyfikacji
parametrach technicznych, spełniających obowiązujące przepisy prawa oraz normy, a także
atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania na obszarze Unii Europejskiej.
W przypadku zastosowania rozwiązań, materiałów lub urządzeń równoważnych wykonawca
zobowiązany jest wykazać, że proponowane przez niego rozwiązania, materiały lub urządzenia
równoważne spełniają wskazane wyżej wymagania i uzyskać zgodę projektanta.
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1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych dotyczące wykonania i odbioru robót
budowlanych objętych zadaniem inwestycyjnym
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporządzający dokumentację
projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych wprowadził do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz
konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu
i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).
1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
− budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
− budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
− obiekt małej architektury;
1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się
wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość
użytkową.
1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
• kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
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posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,
drabinki, śmietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe
i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej
konserwacji.
1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót
budowlanych.
1.4.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu
budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów,
a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.
1.4.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronności
lub
bezpieczeństwa
państwa,
będący
w
dyspozycji jednostek
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.18. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych
w rozdziale 8.
1.4.19. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
1.4.20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
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1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
1.4.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.4.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.27. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.4.28. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą
autorem dokumentacji projektowej.
1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych i możliwą do odebrania
i przekazania i o eksploatacji.
1.4.34. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne
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użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.
1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
1.4.39. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie
(EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych
organizacji.
1.4.40. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót
podstawowych.
1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003,stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego,
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym
w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony
w przepisach).
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację
i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego
robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny
koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na
dokumentację projektową:
• dostarczoną przez Zamawiającego,
• sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W
przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać
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błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji
projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub
wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze,
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony
robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.5.5. 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 wykonywania robót wykończeniowych
Wykonawca będzie:
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i
norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub
innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań,
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 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.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane
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przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
gruntu, 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.
1.5.9. 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. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np.
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 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.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia
ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego
źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny
spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa
w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST)
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego
i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem
eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty,
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wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że
postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład
czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane
w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie
odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do
wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót,
w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.4. 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 materiałów będą
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5 Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3.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 w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska
i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli
dokumentacja projektowa lub SST 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.
4.TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
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, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.
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4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej
i graficznej,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność
z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez
Inspektora nadzoru.
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a także w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
-

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót
zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- 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),
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sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
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 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.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji SST.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 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 użytku
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 i robót ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 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 będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 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.
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6.5. 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 Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST.
W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.
U.99/98),
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
1.

6.8.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 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. Do dziennika
budowy należy wpisywać w szczególności:
- . datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie
przez
Inspektora
nadzoru
programu
zapewnienia
jakości
i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
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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 i ulegających zakryciu, częściowych
i ostatecznych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom 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 umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
robót.
[2] Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego
z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się
sukcesywnie
w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 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.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące
dokumenty:
• pozwolenie na budowę,
• protokoły przekazania terenu budowy,
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
• protokoły odbioru robót,
• protokoły z narad i ustaleń,
• operaty geodezyjne,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
[5] 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.
-
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie określonym w umowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4.Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST.
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
• odbiorowi robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu,
• odbiorowi częściowemu,
• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
• odbiorowi po upływie okresu rękojmi
• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót
oraz ilości tych 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 tego 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
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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, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3.

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi częściowemu podlegają:
a) roboty zanikające oraz ulegające zakryciu,
b) etapy/elementy robót określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik
nr 4 do umowy,
c) roboty konstrukcyjno - montażowe, jeżeli warunki wykonania i odbioru robót przewidują ich
odbiór techniczny.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi
w terminie i na zasadach ustalonych w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających
zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku
do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
a) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
b) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające
lub zamienne),
c) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
d) protokoły odbiorów częściowych,
e) recepty i ustalenia technologiczne,
f) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
g) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakości (PZJ),
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h)

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np.: na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych
robót właścicielom urządzeń,
j) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,) kopię mapy
zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym
i rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór
ostateczny robót(końcowy) robót".
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.

Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla
robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, wartość zużytych materiałów wraz z kosztami
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, wartość pracy
sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,
c) opłaty/dzierżawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań
i drenażu,
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
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9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł,
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.
-

10.2.
-

-

-

-

-

-

Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).
Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 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).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).
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10.3. Inne dokumenty i instrukcje
-

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek BadawczoRozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.
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PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I KANALIZACJI
SANITARNEJ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Wykonania i odbioru robót
INSTALACJE SANITARNE
Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej oznaczenia indywidualizujące opisywane
materiały, urządzenia, technologie lub rozwiązania techniczne, w szczególności: znaki
towarowe, patenty, nazwy producentów, oznaczenia modeli produktów lub urządzeń, mają
charakter przykładowy i niewiążący. W każdym przypadku występowania w tekście takiego
oznaczenia indywidualizującego przyjąć należy, że występuje ono każdorazowo wraz ze
zwrotem „lub równoważny”. Rozumieć przez to należy, że dopuszcza się zastosowanie
rozwiązań, urządzeń lub materiałów równoważnych, o nie gorszych niż opisane w specyfikacji
parametrach technicznych, spełniających obowiązujące przepisy prawa oraz normy, a także
atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania na obszarze Unii Europejskiej.
W przypadku zastosowania rozwiązań, materiałów lub urządzeń równoważnych wykonawca
zobowiązany jest wykazać, że proponowane przez niego rozwiązania, materiały lub urządzenia
równoważne spełniają wskazane wyżej wymagania i uzyskać zgodę projektanta.
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1.WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania
i odbioru robót budowlanych związanych z budową przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji
sanitarnej do budynku użyteczności publicznej w Szamotułach.
1.2 Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
45100000-8 - przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45231000-5 - roboty budowlane w zakresie rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231100-6 - ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231110-9 - roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45231111-6 - podnoszenie i poziomowanie rurociągów
45231112-3 - instalacja rurociągów
45231113-0 - poziomowanie rurociągów
45231300-8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków
1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Ogólny zakres stosowania Specyfikacji Technicznej podano w ST dla Robót Budowlanych –
Wymagania Ogólne punkt. 1.2.
Przedmiotem robót będącym tematem niniejszego opracowania są roboty w zakresie wykonania
przyłącza wodociągowego i kanalizacji saniatarnej, w ramach ustalonych przez Inwestora zgodnie ze
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, Dokumentacją Projektową, a także ogólnie obowiązującymi: prawem polskim
i europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz wiedzą techniczną.
1.4 Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót.
Ogólny zakres robót podano w ST dla Robót Budowlanych – Wymagania Ogólne punkt. 1.3.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie robót ziemnych i montażowych przy budowie:
• przyłącza wodociągowego
• przyłącza kanalizacji sanitarnej
Instalację należy wykonać zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg której należy
wykonać planowany zakres robót.
1.4.1 Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego
- przyłącze wodociągowe
• połączenie przyłącza wodociągowego PE100 PN10 o średnicy 90x5,4mm z istniejącą siecią
wodociągową w300,
• przewody wodociągowe z rur polietylenowych PE100 PN10 o średnicy 90x4,5mm
i 40x2,4mm
• węzły montażowe,
• wykonanie różnych elementów betonowych drobnowymiarowych,
• oznakowanie trasy wodociągu za pomocą taśmy koloru biało-niebieskiego o szerokości 20cm
z wtopioną wkładką metalową i tabliczek oznaczeniowych umieszczonych na słupkach
stalowych.
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- przyłącze kanalizacji sanitarnej
• kanały kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U klasy S SDR34 SN8 o średnicy 160mm,
• połączenie przyłącza kanalizacji sanitarnej z istniejącymi studniami,
• montaż studni
Do wykonania powyższych robót została opracowana dokumentacja techniczna, według której należy
wykonać planowany zakres robót.
1.5 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem 1.4 Wymagania Ogólne ST dla Robót
Budowlanych.
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi
Normami i należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Armatura – różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco – odpowietrzające,
których zadaniem jest sterowanie przepływem mediów oraz opróżnianiem i odpowietrzaniem
poszczególnych odcinków.
Długość kanału – odległość między studzienkami kanalizacyjnymi mierzona w osi studzienek.
Dokumentacja obsługi instalacji i urządzeń – wszelkie instrukcje rozruchu, obsługi i eksploatacji
instalacji i urządzeń udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia personelu Użytkownika
uprawniające do obsługi instalacji konieczne dla udzielonych gwarancji i rękojmi.
Ciśnienie robocze instalacji – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane
w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być
przekroczone w żadnym jej punkcie.
Ciśnienie dopuszczalne instalacji – najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym
punkcie instalacji.
Ciśnienie próbne – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie
jej szczelności.
Ciśnienie nominalne PN – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji
w temperaturze odniesienia równej 20°C..
Hydrant podziemny, nadziemny – urządzenie zamontowane na przewodach wodociągowych
rozdzielczych służące celom przeciwpożarowym (przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę) lub do
płukania sieci.
Kanalizacja sanitarna – kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację) albo jego część
stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) służący do
odprowadzania ścieków sanitarnych (bytowych).
Kanalizacja deszczowa – kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację) albo jego
część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) służący do
odprowadzania ścieków deszczowych i opadowych.
Kanał – liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków.
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego
przepływu ścieków;
Kolektor sanitarny – kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków
sanitarnych i ich transportu.
Kolektor grawitacyjny – kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków.
Kolektor tłoczny – kanał przeznaczony do wymuszonego spływu ścieków.
Kształtki – wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci.
Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak i tworzywa i wyroby niezbędne do
wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem i Specyfikacją Techniczną.
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu liniowego;
Odbiór instalacji - zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacja została wykonana
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowiązującymi normami stanowiącymi podstawę do
przekazania instalacji do eksploatacji, podstawową czynnością związaną z odbiorem instalacji jest
próba szczelności.
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Odgałęzienie domowe; połączenie domowe – przewód wodociągowy z wodomierzem łączący sieć
wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę.
Pomiary i próby przedodbiorowe – pomiary, w tym geodezyjne, i próby sprawdzające prawidłowość
wykonania robót, montażu instalacji, urządzeń i zachowań na budowie.
Poziom (przewód odpływowy) - kanał doprowadzający ścieki opadowe do kanału zbiorczego.
Przepust – obiekty wykonane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu
małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego.
Przewód wodociągowy – rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.
Rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia obciążeń
zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą terenową.
Rura osłonowa – przewód rurowy z materiału niepalnego, chroniący przed oddziaływaniem
czynników zewnętrznych, wewnątrz którego umieszczony jest przewód instalacji gazowej.
Sieci wodociągowe – przewód stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego część stanowiąca
odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i dystrybucji wody
pitnej.
Sieci kanalizacyjne – przewód stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego część stanowiąca
odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i dystrybucji ścieków
bytowo-sanitarnych lub deszczowych.
Skrzyżowania – miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego
i istniejącego uzbrojenia.
Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) – obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
Studzienka przelotowa – obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach
spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
Średnica nominalna – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą
średnicy rzeczywistej (dla rur – średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek – średnicy wewnętrznej)
wyrażonej w milimetrach.
Uzbrojenie terenu – urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan.,
gazowe, elektryczne, teletechniczne) występujące w obszarze oddziaływania robót budowlanych.
Wodociąg – zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę.
Wymiana (sieci, instalacji) – budowa nowych przewodów w miejscu lub obok istniejących
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST dla Robót Budowlanych – Wymagania Ogólne
punkt. 1.5.
1.7 Dokumentacja projektowa.
Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej podano w ST dla Robót Budowlanych – Wymagania
Ogólne punkt. 1.5.2.
1.8 Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną.
Wymagania dotyczące zgodności robót z dokumentacją i ST podano w ST dla Robót Budowlanych –
Wymagania Ogólne punkt. 1.5.3.
1.9 Przekazanie terenu budowy.
Wymagania ogólne dotyczące przekazania terenu budowy podano w ST dla Robót Budowlanych –
Wymagania Ogólne punkt. 1.5.1.
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1.10 Zabezpieczenie terenu budowy.
Wymagania ogólne dotyczące przekazania terenu budowy podano w ST dla Robót Budowlanych –
Wymagania Ogólne punkt. 1.5.4.
1.11 Warunki dotyczące organizacji ruchu.
Wymagania ogólne dotyczące organizacji ruchu podano w ST dla Robót Budowlanych – Wymagania
Ogólne punkt. 1.5.10.
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód
komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów z rozbiórki, odpadów i śmieci
powstałych przy realizacji robót zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Jeżeli
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo
ruchu na terenie budowy.
1.12 Roboty tymczasowe i towarzyszące.
Prace towarzyszące budowie przyłączy i sieci zewnętrznych to:
•
roboty pomiarowe – tyczenie trasy przyłączy,
•
usunięcie humusu na odcinku budowanych przyłączy,
•
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
Do robót tymczasowych zalicza się:
• umocnienie wykopów i rozbiórka tego umocnienia,
• zabezpieczenie przewodów i kabli w ziemi.
1.13 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wymagania ogólne dotyczące ochrony środowiska w czasie wykonywania robot podano w ST dla
Robót Budowlanych – Wymagania Ogólne punkt. 1.5.5.
Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach
dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. Materiały, które w sposób trwały są
szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla 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 użycia tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.
1.14 Ochrona przeciwpożarowa.
Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej podano w ST dla Robót Budowlanych –
Wymagania Ogólne punkt. 1.5.6.
1.15 Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wymagania dotyczące ochrony własności publicznej i prywatnej podano w ST dla Robót Budowlanych
– Wymagania Ogólne punkt. 1.5.7.
1.16 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wymagania dotyczące ograniczenia obciążeń osi pojazdów podano w ST dla Robót Budowlanych –
Wymagania Ogólne punkt. 1.5.8.
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1.17 Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy podano w ST dla Robót Budowlanych –
Wymagania Ogólne punkt. 1.5.9.
Wykonawca, realizując roboty, jest zobowiązany do zagwarantowania, by wykonany zakres robót
spełniał podstawowe wymagania dotyczące:
• bezpieczeństwa użytkowania,
• odpowiednich warunków higieniczno zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
• oszczędności energii,
• warunków BHP.
Wykonawca jest zobowiązany do:
• zabezpieczenia miejsca budowy, istniejących urządzeń technicznych przed ich uszkodzeniem
lub zniszczeniem,
• zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczeń w obiekcie, istniejących urządzeń
technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,
• urządzenia Placu Budowy – w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa
poruszania się po terenie budowy oraz poza nim zarówno dla uczestników procesu
budowlanego jak i dla osób postronnych,
• sporządzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzględniając:
− czynniki mogące stwarzać zagrożenia,
− wyznaczenie dróg wewnętrznych – transport na potrzeby budowy,
− oszczędnego gospodarowania przestrzenią dla wykonania prac,
− zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robót,
− zapewnienie koniecznej ochrony ppoż.,
− zapewnienie BHP,
− zapewnienie ochrony zdrowia – rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy
prowadzeniu robót,
− zapewnienie ochrony środowiska i ochrony sanitarnej,
- dla prowadzenia robót, bezpiecznego ich wykonywania, zakłada się stały nadzór Kierownika
Robót, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestników procesu budowlanego.
Ogólne dane zawiera „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzony przez Wykonawcę Robót
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami.
Będzie on w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót.
1.18 Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wymagania ogólne podano w ST dla Robót Budowlanych – Wymagania Ogólne punkt. 1.5.11.
Wykonawca będzie prowadził na bieżąco dziennik budowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).
2. MATERIAŁY.
2.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST dla Robót
Budowlanych Wymagania Ogólne punkt 2.
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2.2 Wymagania dotyczące stosowanych materiałów
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni
lub innym umownym warunkom.
Do wykonania sieci należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym
i rysunkami materiały:
a) Przyłącze wodociągowe
- rury:
rury z polietylenu typ PE100 PN10 o średnicy 90x4,5mm i 40x2,4 mm
- kształtki i armatura:
trójnik redukcyjny o średnicy DN 300/80 PN16,
trójnik redukcyjny o średnicy DN 80/80 PN16,
zasuwy kołnierzowe miękkouszczelnione o średnicy DN80mm PN16 z żeliwa sferoidalnego,
hydrant nadziemny DN80,
połączenia kołnierzowe,
kształtki żeliwne kołnierzowe - zwężka, kołnierz,
złączka połączeniowa ISO
zawory odcinające,
zawór zwrotny,
filtr,
wodomierz,
przejścia szczelne,
inne:
taśma znaczeniowa koloru biało-niebieskiego o szerokości 20cm z wtopioną wkładką metalową
słupki stalowe z tabliczkami do znakowania,
tabliczki do oznakowania wodociągu wraz z słupkami stalowymi,
drobnowymiarowe elementy betonowe,
b) Przyłącze kanalizacji sanitarnej
-przewody:
rury z niespienionego polichlorku winylu PVC klasy S SDR34 SN8 o średnicy 200x5,9mm,
przejścia szczelne (tuleja przejściowa z uszczelką)
-studnie:
studnie rewizyjne prefabrykowane o średnicy 1000mm z prefabrykowanych elementów żelbetowych
łączonych za pomocą uszczelek gumowych, posadowione na prefabrykowanej płycie betonowej,
zakończone kręgiem zwężkowym, wyposażone w stopnie złazowe - klamry, zabezpieczone
tworzywem przed poślizgiem w rozstawie w pionie co 25cm, w układzie drabinkowym w odległości
15cm od ściany studzienki, z włazami typu ciężkiego z dopuszczalnym obciążeniem do 40t na
studniach znajdujących się w przejazdach, oraz z włazami żeliwnymi typu lekkiego z dopuszczalnym
obciążeniem do 10t na studniach pozostałych, element denny studni zaopatrzony w przejście szczelne
(tuja przejściowa z uszczelką)
inne:
drobnowymiarowe elementy betonowe
2.3 Składowanie materiałów
Rury przewodowe z tworzyw sztucznych - rury z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia
mechaniczne, w związku z czym należy je odpowiednio chronić. Należy chronić je przed
uszkodzeniami, pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, zawiesi
transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod załadunku.
Rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych
o szerokości nie mniejszej niż 0,1m. i w odstępach 1 do 2metrów. Nie przekraczać wysokości
składowania ok. 1m dla rur o mniejszych średnicach i 2m dla rur o większych średnicach. Rury
w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, pokrywających co
najmniej 50 % powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości składowania 2m. Rury o różnych
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średnicach składować oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o większych średnicach
i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie.
Końcówki rur należy zabezpieczyć krążkami ochronnymi.
W miarę możności przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych.
Nie dopuszczać do zrzucania elementów. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wiązek
lub kręgów po podłożu.
Rury z tworzyw sztucznych chronić przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym
nagrzewaniem od źródeł ciepła
Kręgi - składowanie kręgów może odbywać sie na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod
warunkiem, że nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w
pozycji wybudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8metra. Składowanie
powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów.
Kształtki, armatura, urządzenia - przechowywać w pomieszczeniach suchych i zamkniętych. Przy
składowaniu materiałów i urządzeń należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta.
Szczeliwo, łączniki, kołnierze i inne materiały pomocnicze należy przechowywać w skrzyniach lub
pojemnikach w magazynach zamkniętych.
Kruszywo – składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka
robót. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.
Cement – składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych.
Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu
nie może być dłuższy niż 3 miesiące.
Ziemia z wykopów - należy częściowo składać w wydzielonym miejscu na terenie budowy. Zgodnie
z normą PN-99/B-06050 - nie wolno składać urobku w obrębie klina odłamu ściany wykopu.
3. SPRZĘT.
3.1. Wymagania ogólne
Wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST dla Robót Budowlanych Wymagania Ogólne punkt 3.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST dla Robót Budowlanych Wymagania Ogólne
punkt 4.
4.2. Transport mas ziemnych
Transport mas ziemnych może być wykonywany dowolnymi środkami transportu.
4.3. Transport rur z tworzyw sztucznych
Transport rur samochodami jest uregulowany odnośnymi przepisami ruchu kołowego na drogach
publicznych. Z uwagi na specyficzne właściwości rur z PE i PCW należy przy transporcie zachować
następujące wymagania:
•
przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi,
• przewóz rur i prace przeładunkowe powinny się odbywać przy temperaturach powietrza w
przedziale od -5°C do +30°C. Szczególn ą ostrożność przy transporcie i przeładunku należy
zachowywać przy temperaturze bliskiej 0°C i ni ższej z uwagi na kruchość materiału rur w tych
temperaturach.
Rury można przewozić wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny być ładowane obok siebie na
całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. W
czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować
uszkodzenia mechaniczne. Powinny być transportowane zgodnie z instrukcja producenta.
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Przewóz rur w miarę możliwości w oryginalnie zapakowanych paletach, zabezpieczone wieczkami
uniemożliwiającymi zabrudzenia ich wnętrz, podczas prac przeładunkowych rur nie należy zrzucać lub
wlec. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu
z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin
metalowych lub łańcuchów.
4. 4. Transport armatury i urządzeń
Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z zaleceniami producenta.
Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem
i uszkodzeniami mechanicznymi.
4.5. Transport kruszywa
Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. Wykonawca zapewni
środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót.
4.6. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed
wilgocią.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące
Wymagania Ogólne punkt 5.

wykonania

robót

podano

w

ST

dla

Robót

Budowlanych

5.2. Roboty przygotowawcze
Trasy sieci zewnętrznych powinny być oznaczona przez uprawnionego geodetę za pomocą kołków
osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach
prostych - co około 30 do 50m. Na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty.
5.3. Roboty ziemne
Przed przystąpieniem do robót ziemnych w miejscach skrzyżowań z innym uzbrojeniem zaznaczonym
na planie sytuacyjnym należy ręcznie wykonać przekopy kontrolne w celu wyznaczenia ich
rzeczywistych rzędnych
Przewiduje się wykonanie wykopów wąsko przestrzennych otwartych o ścianach pionowych
z dwustronnym pełnym umocnieniem. Umocnienie wykopów przez zastosowanie metalowej obudowy
skrzyniowej (boks)
• do górnego poziomu strefy kanałowej: otwarty o ścianach pionowych obudowany wykonany
mechanicznie na odkład.
• w strefie kanałowej: do poziomu wyższego od rzędnej projektowanej o ok. 20cm mechaniczny
wąsko przestrzenny
• spód wykopu: ręcznie z wyrównaniem dna wykopu.
Wykopy należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu
Podczas wykonywania robót należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy celownicze
należy montować nad wykopem na wysokości ok. 1m nad powierzchnią terenu w odstępach
wynoszących ok. 30m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznaczenie projektowanej osi przewodu.
Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą
niwelatora. Położenie celowników należy sprawdzać codziennie przed rozpoczęciem montażu
przewodów.

TEMAT: PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I KANALIZACJI SANITARNEJ
ADRES OBIEKTU: SZAMOTUŁY, DZ. NR 3634, 3637/2, 3637/1, 3631/1, OBRĘB:
0001 SZAMOTUŁY
INWESTOR: POWIATOWY ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO –
PEDAGOGICZNYCH W SZAMOTUŁACH
ADRES INWESTORA: UL. STASZICA 4A, 64 – 500 SZAMOTUŁY

CPV 45300000-0

STRONA

29

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Roboty ziemne wykonać koparką z odkładem urobku 1m od krawędzi wykopu. Nie przegłębiać
wykopu. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
technicznej. Spód wykopu wykonywanego mechaniczne ustala się na poziomie ok. 10cm wyższym od
rzędnej projektowanej. Wykopy należy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3cm dla gruntów zwięzłych, +5cm dla
gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi +5cm. Przed
przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.
Podłoże naturalne stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymałości nie mniejszej niż dokumentacji
technicznej. Podłoże powinno być wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoża od osi przewodu nie może przekraczać: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10cm. W sytuacji, kiedy nastąpiło tzw. przekopanie wykopu tj.
wybranie warstwy gruntu poniżej projektowanego poziomu ułożenia przewodu, należy uzupełnić tę
warstwę piaskiem odpowiednio zagęszczonym.
Podłoże z materiału ziarnistego (piasek, żwir) o max.15% pozostałości na sicie 0,75mm. Grubość
podsypki 100mm.
Różnica rzędnych wykonanego podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie
może w żadnym punkcie przekroczyć wartości ± 5cm dla przewodów z tworzyw sztucznych.
Występujące różnice nie mogą na żadnym odcinku przewodu spowodować spadku przeciwnego ani
też jego zmniejszenia do zera. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu
z pozostawieniem pomiędzy krawędzią wykopu a stopą odkładu wolnego pasa terenu o szerokości co
najmniej 1m dla komunikacji.
Zabezpieczenia skrzyżowań wykopu z urządzeniami podziemnymi powinny być wykonane zgodnie
z dokumentacją uprzednio uzgodnioną, w sposób wskazany przez użytkowników tych urządzeń.
5.4. Zasyp przewodów
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosić
dla przewodów z tworzyw sztucznych 300mm.
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480.Materiał zasypu w obrębie strefy
niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie
w przypadku zasypu materiałem sypkim. Zagęszczenie poszczególnych warstw powinno osiągnąć
min. 0,98 Proc (w drogach) i 0,95 Proc (w terenach zielonych).
5.5. Przyłącze wodociągowe
Montaż przewodów wodociągowych
Projektowane przyłącze wykonać od istniejącej w ulicy B. Chrobrego sieci wodociągowej żeliwnej
Ø 300. Przyłącze wykonać z rury PE 100 PN10 – 90x5,4 i 40x2,4. Włączenia od sieci wodociągowej
wykonać za pomocą trójnika redukcyjnego Ø 300/80, prod. Jafar. Za trójnikiem zamontować zasuwę
miękkouszczelnioną kołnierzową DN80, prod. Jafar. Przyłącze zakończyć w studni wodomierzowej
zestawem wodomierzowym.W skład zestawu wchodzi wodomierz Master + JS4-02 DN20, prod.
PoWoGaz, zawory odcinające DN32 i zawór antyskażeniowy typu BABM DN32, prod. Danfoss.
Zestaw wodomierzowy podeprzeć na podporach. Na przyłączu, przed studnią, zamontować hydrant
nadziemny DN80, z zastosowaniem trójnika redukcyjnego DN80 i zasuwy DN80.
W miejscu włączenia przyłącza do sieci oraz odejściu na hydrant należy wykonać blok oporowy. Blok
oporowy ma za zadanie przejęcie sił powstających w kształtce (łuk, trójnik) w wyniku działania
ciśnienia wewnętrznego. Należy umiejscowić go symetrycznie do poziomej płaszczyzny osi rur
tworzących łuk. Blok oporowy wykonać po częściowym zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu gruntu
wokół i nad rurą aż do powierzchni terenu na długości co najmniej jednego odcinka rury po obu
stronach kształtki (zagwarantuje to odpowiednie unieruchomienie rur w sąsiedztwie kształtek
i zapobiega przesuwaniu się rur lub armatury podczas wylewania betonu).
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Przed przystąpieniem do robót ziemnych w miejscach skrzyżowań z innym uzbrojeniem zaznaczonym
na planie sytuacyjnym należy ręcznie wykonać przekopy kontrolne w celu wyznaczenia ich
rzeczywistych rzędnych. Przyłącze należy wykonywać metodą wykopu otwartego. Wykopy wykonać
jako wąskoprzestrzenne z umocnieniem typu Box. Roboty ziemne wykonać koparką z odkładem
urobku 1 m od krawędzi wykopu, z wyrównaniem dna ręcznie. W miejscach kolizji wykopy należy
wykonywać ręcznie. Stosować podsypkę z piasku o grubości 10 cm i obsypkę rur – 30 cm. Rury
poddać próbie na ciśnienie 10 atm. Nad 30 cm warstwą obsypki przyłącza wodociągowego ułożyć
taśmę identyfikacyjno –ostrzegawczą koloru niebieskiego z wkładką metalową w sposób
umożliwiający podłączenie urządzeń do trasowania sieci.
Studnię wodomierzową o średnicy Ø1500 należy posadowić na wylewce betonowej z betonu C16/20
grubości 15cm. Przejścia szczelne wykonać przy pomocy tulei ochronnej z uszczelnieniem np. przy
pomocy łańcucha uszczelniającego, prod. Integra. W celu zabezpieczenia studni należy wykonać
izolację przeciwwilgociową np. poprzez dwukrotne pomalowanie warstwą izolacji bitumicznej.
Zainwentaryzować przebieg przyłącza przez uprawnioną firmę geodezyjną. Po inwentaryzacji nanieść
na mapy sytuacyjne. Zasypać pozostały wykop. Ubijać warstwami co 30 cm. Po wykonaniu obsypki
pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym pod warunkiem usunięcia z niego twardych brył
i zanieczyszczeń. Stopień zagęszczenia zasypki dla przewodów umieszczonych pod drogami
powinien być nie mniejszy niż 95 %, a pod chodnikami 85 % zmodyfikowanej wartości modułu
Proctora. Po wykonaniu obsypki pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym pod warunkiem
usunięcia z niego twardych brył i zanieczyszczeń. Rury należy układać z projektowanym spadkiem.
Roboty wykonać zgodnie z:
PN-B-10736 - Roboty ziemne . Warunki techniczne wykonania.
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych – COBRTI Instal [ Zeszyt nr 3 ].
Montaż przewodów za pomocą zgrzewania elektrooporowego:
Przewody z tworzyw sztucznych montować przy temperaturze otoczenia od 0oC do 30oC jednak
z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, należy wykonywać
połączenia w temperaturze nie niższej niż ±50C.
Montaż przewodu za pomocą zgrzewania elektrooporowego poszczególnych odcinków rur ze sobą
wykonywać na zewnątrz wykopu na podkładach drewnianych.
Zgrzewać można ze sobą tylko rury należące do tej samej grupy wskaźnika szybkości płynięcia, i o tej
samej średnicy i grubości ścianki.
• przed zgrzewaniem należy sprawdzić stan zgrzewarki, narzędzi oraz kształtek,
• końcówki łączonych rur powinny być dokładnie wyrównane i przemyte płynem czyszczącym,
• na łączonych końcówkach zaznaczyć głębokość ich wsunięcia do kształtki
•
w połączenie zestawiać ze sobą elementy absolutnie czyste i całkowicie suche,
• zestawione elementy połączenie należy unieruchomić w zacisku montażowym,
• zgrzewanie elektrooporowe elementów należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją obsługi
zgrzewarki,
• po zakończeniu procesu zgrzewania (zgrzewarka wyświetla komunikat o pozytywnym
zakończeniu procesu) pozostawić połączenie w zacisku montażowym na co najmniej 20 minut
(okres chłodzenia)
Po zakończeniu zgrzewania elektrooporowego i odłączeniu urządzenia zgrzewającego należy
skontrolować miejsce zgrzewania.
W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości w wykonanym złączu należy je rozciąć
i wykonać powtórnie. Wykonane połączenie należy pozostawić bez żadnych obciążeń (próba
szczelności, nawiercanie) na minimum 1 godzinę w celu ustabilizowania naprężeń wewnętrznych.
Maksymalna długość montowanego odcinka nie powinna przekraczać 100 m. Opuszczenie i układanie
przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po przygotowaniu podłoża. Sposób montażu
przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją. Podłoże
profiluje się w miarę układania przewodu , a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej
już części przewodu przez zagęszczenie po jego obu stronach.
W pierwszym etapie rozmieszcza się przewód wzdłuż jednej ze ścian wykopu następnie wykonuje się
kolejne złącza i układa przewód w wyrobionym podłożu, przygotowuje odpowiednio osypkę i ją ubija.
Obsypka rurociągu z materiału ziarnistego (piasek, żwir) o max. 15% pozostałości na sicie 0,75 mm.
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Zagęszczanie zasypki dokonywać warstwami o grubości 100 - 300 mm, aż do wysokości 300mm
powyżej powierzchni rury.
Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15 cm wolną przestrzenią po obu stronach połączenia, do
czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność przewodu.
Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych
elementów ( kawałki drewna, kamieni itp.).
Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać
0,10 m., a różnica rzędnych w żadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczać ±0,05 m.
Montaż przewodów za pomocą zgrzewania doczołowego:
Montaż przewodu za pomocą zgrzewania doczołowego poszczególnych odcinków rur ze sobą
wykonywać na zewnątrz wykopu na podkładach drewnianych.
Zgrzewać można ze sobą tylko rury należące do tej samej grupy wskaźnika szybkości płynięcia, i o tej
samej średnicy i grubości ścianki.
• rury należy ustawiać współosiowo,
• końcówki łączonych rur powinny być dokładnie wyrównane tuż przed zgrzewaniem,
• temperatura w czasie zgrzewania końców rur powinna zawierać się w granicach 210-220oC,
•

czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury powinien być możliwie krótki ze
względu na dużą wrażliwość na utlenianie,
• siła docisku podczas dogrzewania była bliska zeru,
• siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu była utrzymywana na stałym
poziomie.
Inne parametry zgrzewania takie jak:
• siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni,
• czas rozgrzewania,
• czas zgrzewania i chłodzenia
powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta.
Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy
skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu i oszacowaniu
wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych
przez producenta.
W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości w wykonanym złączu należy je rozciąć
i wykonać powtórnie. Wykonane połączenie należy pozostawić bez żadnych obciążeń (próba
szczelności, nawiercanie) na minimum 1 godzinę w celu ustabilizowania naprężeń wewnętrznych.
Maksymalna długość montowanego odcinka nie powinna przekraczać 100 m. Opuszczenie i układanie
przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po przygotowaniu podłoża. Sposób montażu
przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją. Podłoże
profiluje się w miarę układania przewodu , a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej
już części przewodu przez zagęszczenie po jego obu stronach.
W pierwszym etapie rozmieszcza się przewód wzdłuż jednej ze ścian wykopu następnie wykonuje się
kolejne złącza i układa przewód w wyrobionym podłożu, przygotowuje odpowiednio osypkę i ją ubija.
Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15 cm wolną przestrzenią po obu stronach połączenia, do
czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność przewodu.
Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych
elementów ( kawałki drewna, kamieni itp.).
Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać
0,10 m., a różnica rzędnych w żadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczać ±0,05 m
5.6. Przyłącze kanalizacji sanitarnej.
Montaż przewodów kanalizacyjnych
Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej wykonać poprzez włączenie do istniejącej na terenie
działki 3637/2 studzienki kanalizacji sanitarnej.
Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy zweryfikować rzędną dna studni włączeniowej oraz
rzędną studni na instalacji wewnętrznej wychodzącej z budynku.
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Przyłącze należy wykonać z rur PCV-U SN 8 litych klasy S (SDR 34) o średnicy 200 mm. Na
przyłączu, na działce Inwestora, zamontować betonową studnię rewizyjną Ø 1000 mm.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych w miejscach skrzyżowań z innym uzbrojeniem zaznaczonym
na planie sytuacyjnym należy ręcznie wykonać przekopy kontrolne w celu wyznaczenia ich
rzeczywistych rzędnych. Przyłącze należy wykonać metodą wykopu otwartego. Wykopy wykonać jako
wąskoprzestrzenne z umocnieniem typu Box. Roboty ziemne wykonać koparką z odkładem urobku
1m od krawędzi wykopu. Nie przegłębiać wykopu. Dno wykopu pod ułożenie rury należy wykonać
ręcznie. Obsypkę wykonywać warstwami po 10 cm i prowadzić do uzyskania zagęszczonej warstwy
o grubości 30 cm nad rurą. Stopień zagęszczenia obsypki dla przewodów umieszczonych pod
drogami powinien być nie mniejszy niż 95 %, a pod chodnikami 85 % zmodyfikowanej wartości
modułu Proctora. Po wykonaniu obsypki pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym pod
warunkiem usunięcia z niego twardych brył i zanieczyszczeń. Rury należy układać z projektowanym
spadkiem.
Wykonawcą przyłącza może być tylko zakład posiadający uprawnienia do wykonywania tych robót.
Całość robót wykonać zgodnie z :
- PN-B-10736 - Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania.
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - CORBIT Instal [ Zeszyt nr 9 ].
Po wykonaniu prac należy przywrócić teren do stanu pierwotnego.
Prace wykonać w nawiązaniu do wydanych warunków technicznych.
Montaż przewodów z tworzyw sztucznych i żeliwnych.
Przewody z tworzyw sztucznych montować przy temperaturze otoczenia od 0oC do 30oC jednak
z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, przy montażu
w temperaturach 0 do 10oC należy przechowywać złączki, uszczelki i kształtki w ciepłym
pomieszczeniu lub podgrzewać w momencie montażu ( palnikiem gazowym ).
Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz
z ziemi sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.
Rury docinać poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawędzi,
•
oczyścić pierwszą lub drugą bruzdę z zanieczyszczeń,
• założyć uszczelkę we właściwym kierunku, starannie posmarować ją np. pastą BHR chroniąc
ją przed zanieczyszczeniem
• opuścić rurę do wykopu chroniąc przed zanieczyszczeniem,
• wprowadzić koniec rury z uszczelką w mufę i metodą wciskową wprowadzić do mufy do
uzyskania oporu wykorzystując dźwignię ręczną.
Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po przygotowaniu
podłoża. Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadków zgodnie
z dokumentacją. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu , a grunt z podłoża wykorzystuje
się do stabilizacji ułożonej już części przewodu przez zagęszczenie po jego obu stronach. Każda rura
po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na
co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
W pierwszym etapie rozmieszcza się przewód wzdłuż jednej ze ścian wykopu następnie wykonuje się
kolejne złącza i układa przewód w wyrobionym podłożu, przygotowuje odpowiednio osypkę i następnie
się ją ubija.
Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15 cm wolną przestrzenią po obu stronach połączenia, do
czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność przewodu.
Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych
elementów ( kawałki drewna, kamieni itp.).
Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać
0,10m, a różnica rzędnych w żadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczać ±0,05 m.
5.7. Montaż studni kanalizacyjnych.
Zmiany kierunku oraz połączenia należy wykonywać za pośrednictwem studni kanalizacyjnych
o średnicy 1000mm Studnie żelbetowe wykonać z prefabrykowanych elementów żelbetowych
łączonych za pomocą uszczelek gumowych. Studnie należy posadowić na prefabrykowanej płycie
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betonowej. Prefabrykowany element denny studni zaopatrzyć w przejście szczelne (tuleja przejściowa
z uszczelką). Kinetę należy wykonać na wysokości równej 0,75 wysokości kanału. Studnię zakończyć
kręgiem zwężkowym. Stosować stopnie złazowe - klamry, zabezpieczone tworzywem przed
poślizgiem w rozstawie w pionie co 25cm, w układzie drabinkowym w odległości 15cm od ściany
studzienki. Na studniach znajdujących się w przejazdach zamontować włazy typu ciężkiego
z dopuszczalnym obciążeniem do 40t, a na pozostałych zamontować włazy żeliwne typu lekkiego
z dopuszczalnym obciążeniem do 10t..
5.8. Montaż węzłów wodociągowych.
Zasuwy oraz wszelkiego rodzaju kształtki odgałęzieniowe należy montować zgodnie z dokumentacja
techniczną. Każda zasuwa żeliwna powinna spoczywać na betonowym podłożu przed połączeniem
z przewodami. Kaptur osłaniający połączenie przedłużki z wrzecionem powinien szczelnie przylegać
do górnego kołnierza zasuwy. Rura ochronna powinna szczelnie przylegać do kaptura osłaniającego
oraz wystawać ci najmniej 10cm nad spód skrzynki ulicznej.
Skrzynka uliczna powinna być ustawiona równo z powierzchnia drogi lub chodnika na podparciu
z bloków betonowych lub cegły. Rura ochronna i przedłużenie wrzeciona powinny znajdować się
w położeniu pionowym.
Podstawowym połączeniem przewodów PE z elementami uzbrojenia są połączenia kołnierzowe ze
zgrzewaną tuleją. Połączenie kołnierzowe skręcić za pomocą śrub. Muszą być użyte wszystkie
przewidziane w połączeniu śruby. Po skręceniu długość wystającego z nakrętki gwintu powinna być
jednakowa i wynosić ok. 1.5 - 2 zwoje gwintu. Niedopuszczalne jest przesuniecie osi łączonych
elementów. Należy stosować uszczelki z elastomeru. Średnice wewnętrzne uszczelek powinny być
większe o 3 do 5 mm od wewnętrznej średnicy rury.
Elementy uzbrojenia przewodu po zainstalowaniu powinny być oznaczone ze względu na ich
lokalizację zgodnie z normą PN-86/B-09700.
5.9. Płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych.
Po próbie szczelności należy przewód poddać płukaniu używając w tym celu czystej wody
wodociągowej. Prędkość przepływu wody w przewodzie powinna umożliwić usuniecie wszystkich
zanieczyszczeń mechanicznych występujących w przewodzie. Woda płucząca po zakończeniu
płukania powinna być poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce
badawczej do tego upoważnionej. Jeżeli wyniki badań wskazują na potrzebę dezynfekcji przewodu,
proces ten przeprowadzić przy użyciu roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (stężenie 1l
podchlorynu sodu na 500l wody). Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu należy
ponownie go wypłukać.
6. KONROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli i jakości
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST dla Robót Budowlanych Wymagania Ogólne punkt 6.
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić, czy roboty pomocnicze
i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i niniejszymi warunkami.
Sprawdzeniu podlega:
• wykonanie wykopu i podłoża,
• zabezpieczenie przewodów i kabli napotykanych w obrębie wykopu,
• stan deskowań wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy
montażu,
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wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin (nie rzadziej niż ok. 20 m).
Drabiny powinny mieć szczeble co 30-40cm i być przymocowane do deskowań.
6.3 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji
i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa,
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach
lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres
stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności.
Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału.
6.4 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Przewody wodociągowe
Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu należy przeprowadzić odbiór
techniczny końcowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiorów częściowych.
Długość odcinka przeznaczonego do odbioru częściowego nie powinna być mniejsza niż 50m
i powinna wynosić ok. 300m.
Podczas odbiorów częściowych należy sprawdzić:
•
zgodność wykonanego odcinka z dokumentacją w tym w szczególności zastosowanych
materiałów
•
sprawdzić prawidłowości wykonania robot ziemnych a w szczególności podłoża, zasypki,
głębokości ułożenia przewodu, odeskowania,
• sprawdzić prawidłowość montażu odcinka przewodu a w szczególności zachowania kierunku
i spadku, połączeń, zmian kierunku,
Przewód wodociągowy powinien być poddany próbie szczelności. Przed rozpoczęciem próby należy
przewód napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć i pozostawić go na 12 godzin w celu ustabilizowania.
Próbę szczelności należy przeprowadzić w temperaturze zewnętrznej nie niższej niż +1 oC. Ciśnienie
próbne nie może być niższe niż 1,0 MPa.
Odcinek można uznać za szczelny , jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym
w czasie 30 min nie będzie spadku ciśnienia.
Odbiór techniczny końcowy polega na:
• sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących
usunięcia usterek,
• sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany
i uzupełnienia,
• sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją techniczną wbudowania armatury
i studzienek,
• sprawdzeniu protokołów z przeprowadzonego płukania i dezynfekcji przewodu oraz wyników
badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody płynącej w odbieranym przewodzie.
Przewody kanalizacyjne
Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu należy przeprowadzić odbiór
techniczny końcowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiorów częściowych.
Odbiory częściowe dokonać przed zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu.
Podczas odbiorów częściowych należy sprawdzić:
•
zgodność wykonanego odcinka z dokumentacją w tym w szczególności zastosowanych
materiałów,
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sprawdzić prawidłowości wykonania robot ziemnych a w szczególności podłoża, zasypki,
głębokości ułożenia przewodu, odeskowania,
• sprawdzić prawidłowość montażu odcinka przewodu a w szczególności zachowania kierunku
i spadku, połączeń, zmian kierunku,
• sprawdzić prawidłowość i zgodność z dokumentacją zamontowania studzienek i innych
elementów.
Przewód kanalizacyjny powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację
ścieków do gruntu. Przed rozpoczęciem próby należy zamknąć wszystkie odgałęzienia i przewód
napełnić wodą. Poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą
co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niżej położonej. Po
ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach - nie powinno być ubytku wody w studzience
położonej wyżej, w czasie:
• 30 min. na odcinku o długości do 50m.,
• 60 min. na odcinku o długości ponad 50m.
Odbiór techniczny końcowy polega na:
• sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących
usunięcia usterek,
• sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany
i uzupełnienia,
• sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją techniczną wbudowania studzienek,
7.OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w ST dla Robót Budowlanych Wymagania Ogólne punkt 7.
8.ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST dla Robót Budowlanych Wymagania Ogólne punkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną
i wymaganiami Inspektora Nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały
wyniki pozytywne. Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają
zakryciu. Powinien on być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocześnie powiadamia Inspektora, który dokonuje
odbioru.
Odbiorowi podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z budową, a mianowicie:
• roboty przygotowawcze,
• roboty ziemne z obudową ścian wykopów,
• przygotowanie podłoża,
• roboty montażowe wykonania rurociągów,
• próby szczelności przewodów,
• zasypanie i zagęszczenie wykopu.
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających.
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8.3. Odbiór częściowy
Polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecności Kierownika Budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli
umowa taką formę przewiduje.
8.4. Odbiór ostateczny
Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzone przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. W toku odbioru ostatecznego robót komisja
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku nie
wykonania w/w robót komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacją
Techniczną z uwzględnieniem tolerancji nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu
oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych
robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 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.
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:
• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonanymi
w trakcie wykonywania robót,
• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne),
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, zainstalowanego wyposażenia
(atesty, aprobaty techniczne),
• Dziennik Budowy z wpisami końcowymi i Księga Obmiarów – jeśli zaistniała potrzeba ich
sporządzenia,
• protokół wszystkich prób, uruchomień i badań, wyniki pomiarów kontrolnych,
• protokóły odbiorców częściowych,
• świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń,
• instrukcje obsługi instalacji i urządzeń,
• instrukcje konserwacji i eksploatacji sieci i instalacji,
• oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją i ustalonymi
warunkami i przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu
budowy.
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją projektową,
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzą techniczną i sztuką
budowlaną oraz z Polskimi Normami.
8.4 Odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
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Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór ,,po okresie rękojmi”.
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny organizuje Zamawiający. Polega on na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz ewentualnych
wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
9. ROZLICZENIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w ST dla Robót Budowlanych
Wymagania Ogólne punkt 9.
Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa płatności jest wartość podana przez Wykonawcę.
Kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie:
• robocizna wraz z jej kosztami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu,
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
• koszty pośrednie i zysk,
• podatki obliczone zgodnie z obwiązującymi przepisami.
Cena wykonania robót (wewnątrz budynku) obejmuje:
• przygotowanie stanowiska roboczego
• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania
urządzeń i armatury,
• dostarczenie materiałów,
• przecinanie rur,
• założenie tulei ochronnych,
• przygotowanie podłoża,
• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, podpór,
• ułożenie rur i kanałów wentylacyjnych wraz z armaturą oraz ich zamocowanie do podłoża,
• montaż urządzeń, armatury, zaworów, manometrów itp.,
• przeprowadzenie próby szczelności rurociągów,
• oznaczenie rurociągów,
• oznakowanie uzbrojenia,
• rozruch ciągów instalacyjnych.
Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ogólne dokumenty odniesienia podano w ST dla Robót Budowlanych Wymagania Ogólne punkt 10.
Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie akty prawne wydane przez władze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane
z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień
podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót.
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile
w warunkach kontraktu 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 równy lub wyższy poziom wykonania.
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Jeżeli w dokumentacji przetargowej i projektowej przywołane są znaki towarowe, patenty,
pochodzenie użytych materiałów lub wyposażenia dopuszcza się zastosowanie towarów
równoważnych o parametrach nie gorszych.
10.1. Normy.
PN-ISO-4064-2 – Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania instalacyjne.
PN-EN 12201-1:2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody.
Polietylen. Wymagania ogólne.
PN-EN 12201-2:2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody.
Polietylen. Rury.
PN-EN 805- Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dla sieci wodociągowych i ich części składowych
PN-B-10725:1997- Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania
PN-EN 476/01 – Wymagania dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej
PN-EN-124:2000 – Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badanie typu, znakowanie, sterowanie jakością
PN–EN 1610:2002/Ap1:2007 – Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych.
PN–EN–124:2000 – Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, sterowania jakością
PN–B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
PN–86-B-02480 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów
PN-EN 1997-1:2008 – Projektowanie geotechniczne. Cz. 1
PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
PN–EN 206 – 1:2003/A2:2006 – Beton. Cz. 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
PN–EN 13043:2004/Ap1:2001 – Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

10.2. Inne dokumenty.
Dz.U. Nr 243/2010, poz. 1623 - Prawo budowlane, tekst jednolity
Dz. U. NR 75/2002, poz. 690 – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie- zmiany z dn. 8.07. 2009
Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 - Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z późniejszymi
zmianami
Dz.U. Nr 47/03 poz. 401 – W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych
Dz.U. Nr 38/01 poz. 455 – W sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów
uzgadniania dokumentacji projektowej
Dz. U. Nr 92/04 poz. 881 – o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami w Dz. U. Nr 114/2010,
poz. 760
Dz. U. Nr 204/04 poz. 2087 z późniejszymi zmianami w Dz. U. Nr 114/2010, poz. 760 – o systemie
oceny zgodności
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz.II. Roboty instalacyjne
sanitarne i przemysłowe ze zmianami

