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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00 - WYMAGANIA OGÓLNE (45000000-7)
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót instalacyjnych dla projektowanej sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej dz. nr 146, 507/2, obręb 0016
Przybysławice; dz. nr 23, obręb 0008 Jaskółki; dz. nr 15, obręb 0017 Radłów.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót wymienionych w pkt. 1.1.
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 szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
•
•

ST 01.01 – roboty ziemne
ST 01.03 – sieć wodociągowa z rur PE HD RC

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 nieprzekraczającej 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, wolno stojące 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 i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów
składających się na całość użytkową.
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1.4.5. obiekcie małej architektury
należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
•
•
•

kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury
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, u żytkowania 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:
•
•

obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.
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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 trwał y 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 rozumie ć 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.).
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 urzędowy 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 Inżyniera 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 Inżyniera
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 materiał y naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inżyniera.
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 Inżyniera
należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej
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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 do 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 jakoś ci 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 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.

5

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 Inżyniera.
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 Inżyniera
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 błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, 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
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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:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) 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 Inżyniera i
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obci ążenia 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
Inżyniera. 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 Inżyniera.
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).
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób
ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne
dokumenty.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
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 Inżyniera.
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. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne
do kontroli przez Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inżyniera o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany
bez zgody Inżyniera.
2.5. Zatwierdzenie materiału.
Materiały budowlane zgodne z SST i dokumentacją projektową nie wymagają zatwierdzenia. Wykonawca na
bieżąco będzie informował o stosowanych materiałach budowlanych inżyniera. W przypadku pozycji zmiany
materiału budowlanego Wykonawca ma obowiązek uzyskać akceptację inspektora. Wykonawca ma
obowiązek uzyskać zatwierdzenie przed montażem wszelkiej armatury i urządzeń w tym urządzeń
pomiarowych. W tym celu przedłoży u zamawiającego odpowiednie karty/DTR urządzeń i armatury.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
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 Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera 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 Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później
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zmieniany bez jego zgody.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
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 zapewnia ć prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym w umowie.
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. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA 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, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inżyniera.
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 Inżyniera 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 Inżyniera 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.
5.2.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie
wszystkich projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów
oraz wyznaczy kierunki i spadki. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej podczas
wytyczania robót, obmiaru robót, inwentaryzacji powykonawczej. Operaty geodezyjne będą podstawą do
określania obmiaru robót. Wykonawca wniesie pomiary inwentaryzacyjne do zasobów geodezyjnych w
lokalnym Wydziale Geodezyjnym na zasadach obowiązujących w tej instytucji. Wykonawca przekaże celem
za łączenia do zgłoszenia zakończenie robót do PINB trzy egzemplarze mapy w wersji papierowej i jeden w
wersji elektronicznej wraz z kopią operatu geodezyjnego wraz z kartami studni. Wszelkie koszty związane z
czynnościami geodezyjnymi ponosi Wykonawca.
5.2.6. Wszystkie polecenia Inspektora dotyczące realizacji robót będą realizowane przez Wykonawcę w czasie
wyznaczonym przez Inspektora pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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5.2.7. Inspektor nie może wymagać realizacji robót w sposób stwarzający zagrożenie, ani wyznaczać
terminów, które nie są realne z technicznego bądź technologicznego punktu widzenia, albo też znacząco
przekraczają możliwości Wykonawcy w zakresie określonej w umowie ilości zaangażowanych środków i
ludzi.
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inżyniera
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),
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 jakoś ci 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 projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
badań i ich częstotliwości są określone w 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.
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Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakoś
ci, 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 Inżyniera. Próbki
dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany
przez Inżyniera.
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 Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich
wyniki do akceptacji Inżyniera.
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 Inżyniera
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
ocenia ć 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 materiał ów 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:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
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.

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.
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.
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Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
uwagi i polecenia Inżyniera,
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 Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub
zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak
stroną 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 Inżyniera.
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
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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 Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie
Zamawiającego.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU 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 Inżyniera 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 Inżyniera 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 lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robót.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inżyniera.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania robót.
7.4. 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 Inżyniera.
Prace objęte niniejszą specyfikacją będą w oparciu o umowną cenę ryczałtową. Tam gdzie przewidziano w
przedmiarach roboty objęte niniejszą specyfikacją (niezależnie od jednostki) mogą one być wykorzystane do
obmiaru/szacowania zaawansowania robót.
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIÓRU ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
•
•
•
•
•
•

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
odbiorowi częściowemu,
odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
odbiorowi po upływie okresu rękojmi
odbiorowi 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
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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 Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 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 jakoś ci 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.
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 ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierająca 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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające
lub zamienne),
protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
protokoły odbiorów częściowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakości (PZJ),
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń,
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•
•

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 po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (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

Cena ryczałtowa za roboty geodezyjne obejmuje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) sieci
instalacyjnych i obiektów technologicznych przewidzianych do wykonania,
wytyczenie niezbędnych punktów charakterystycznych obiektów budowlanych (sytuacyjne i
wysokościowe),
wytyczenie osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) dróg, chodników
i placów przewidzianych do wykonania i odtworzenia, a w szczególności:
wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,
wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów inwestycji w
wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,
inwentaryzacja elementów naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.
Inwentaryzacje niezbędne dla celów obmiarowych;
Inwentaryzacja obiektów wymienionych w WS;
Złożenie operatu w wydziale geodezji;
Przekazanie mapy powykonawczej

Cena ryczałtowa za dostarczenie, zainstalowanie i demontaż oznakowania oraz urządzeń zabezpieczających
Teren Budowy, zaplecza Wykonawcy obejmuje
1) Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu:
•

opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
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•
•
•
•

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót
ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa
ruchu,
przygotowanie terenu
konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i
drenażu.
tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

2) Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu:
•
•
•

oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych,
barier i świateł,
opłaty/dzierżawy terenu
utrzymanie płynności ruchu publicznego.

3) Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu:
•
•
•
•
•

likwidacja objazdów/przejazdów i elementów organizacji ruchu (tymczasowe nawierzchnie,
tymczasowa przebudowa urządzeń obcych, oznakowanie, oświetlenie, bariery, itp.)
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
dostarczenie, zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (zapory, światła ostrzegawcze, znaki
itp.),
utrzymanie urządzeń zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym,
usuniecie urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót

7) Organizację zaplecza Wykonawcy:
•
•

dostawa montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków określonych
prawem
wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów,

8) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
•
•
•
•
•
•
•

utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowy,
ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia,
utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami
utrzymania i eksploatacji,
zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż.,
utrzymanie czystości pomieszczeń i placów,
zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp.,
zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń.

9) Likwidację zaplecza Wykonawcy:
•
•

likwidacja zaplecza Wykonawcy
oczyszczenie terenu.

Cena ryczałtowa za Próby i odbiory obejmuje:
1) szkolenia obejmujące :
•
•
•
•
•
•

Przygotowanie programu szkolenia
Przygotowanie materiałów szkoleniowych
Koszty wynajmu sal, pomieszczeń, sprzętu
Wynagrodzenia osób prowadzących szkolenie
Koszty zakupu materiałów
Przeprowadzenie serii szkoleń teoretycznych i praktycznych

2) prób i rozruchu :
•
•

Przygotowanie budynku do prób/rozruchu
Sprawdzenie warunków dopuszczenia do prób/rozruchu
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•
•
•
•

Wykonanie kompletnego rozruchu/próby
Koszty badań analitycznych
Koszty wszelkich niezbędnych ekspertyz, opinii i opracowań dodatkowych
Kompletne przygotowanie obiektu do przekazania do eksploatacji i użytkowania

3) zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, rozruchowej i porozruchowej:
•
•
•
•
•
•
•

Wykonanie prac zasadniczych
Pozyskanie wszelkich materiałów wyjściowych do opracowania dokumentacji
Przygotowanie dokumentacji w formie wymaganej trybem przekazania do eksploatacji i
użytkowania
Koszty zatwierdzenia dokumentacji przez kompetentne jednostki administracyjne
Koszty przygotowania dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej
Koszty wszelkich niezbędnych ekspertyz, opinii i opracowań dodatkowych
Koszty badań i pomiarów koniecznych dla opracowania dokumentacji

4) Cena wykonania oznakowania rozliczana w komplecie obejmuje :
•
•
•
•

Przygotowanie planu/programu oznakowania
Zakup materiałów niezbędnych do wykonania i montażu oznakowania
Wykonanie oznakowania
Montaż oznakowania

Cena ryczałtowa za dokumentację projektową obejmuje:
•
•
•
•
•
•
•

Wykonanie prac zasadniczych
Pozyskanie wszelkich materiałów wyjściowych do opracowania dokumentacji
Przygotowanie dokumentacji w formie wymaganej trybem przekazania do eksploatacji i
użytkowania
Koszty zatwierdzenia dokumentacji przez kompetentne jednostki administracyjne
Koszty przygotowania dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej
Koszty wszelkich niezbędnych ekspertyz, opinii i opracowań dodatkowych
Koszty badań i pomiarów koniecznych dla opracowania dokumentacji

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa lub w innej jednostce podana przez Wykonawcę w odpowiedniej
pozycji Kosztorysu Ofertowego [Wypełnionego Przedmiaru Robót] – oraz (w przypadku braku takich
pozycji) w wykazie cen w pozycji koszty ogólne budowy. Różnice w ilości robót zawarte w kosztorysach
ofertowych a rzeczywistych ilościach robót pomiarowych nie są podstawą zmiany ceny ryczałtowej i stanowią
ryzyko Wykonawcy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst DU z 2010 r. Nr 243, poz.
1623 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (DU Nr 113/2010 , poz. 759 z
późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (DU Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst DU z 2009 r.
Nr 178, poz. 1380).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (DU Nr 122, poz. 1321 z
późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst DU z 2008 r. Nr
25, poz. 150 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst DU z 2007 r. Nr 19,
poz. 115).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dzu.U07.39.251 z późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 Nr 89, poz. 104 z
późniejszymi zmianami).
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10.2. Rozporządzenia
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemów oceny
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (DU Nr 195,
poz. 2011).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich
wydawania (Dz. U. Nr 237/2004, poz. 2375).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity DU nr 169/2003 poz.1650 z
późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DU Nr 47/2003 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
(DU. 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 (DU Nr 202, poz. 2072 z
późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DU
Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (DU Nr 108, poz. 953 z późniejszymi
zmianami)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. (Dz.U.
2002.70.650 z póź. zmianami)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,
budowlanych i drogowych. (dzu 2001.118.1263)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych. (dzu 2000.40.470)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych(Dz.U. 2000.26.313 z
póź. zmianami)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. (dzu 1999.80.912)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. (Dz.U. 1193.96.438)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz.U. 1193.96.437)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
•
•

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych .
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

10.4. Dokumenty odniesienia
•

Rozporządzenie

Komisji

(WE) Nr 213/2008

z 28 listopada

2007 r. zmieniające
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Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV.
•

Obowiązujące normy, aprobaty techniczne.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01.01 – ROBOTY ZIEMNE (45111200-0)
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót ziemnych przy pracach dotyczących projektowanej sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej dz.
nr 146, 507/2, obręb 0016 Przybysławice; dz. nr 23, obręb 0008 Jaskółki; dz. nr 15, obręb 0017 Radłów.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót ziemnych zgodnie z
projektem budowlanym i obejmują roboty ziemne tymczasowe i stałe związane z budową sieci wodociągowej i
przyłączy wodociągowych występujących w obiekcie objętym umową. Zakres robót obejmuje:
•
•
•
•
•
•
•
•

usunięcie warstwy ziemi urodzajnej,
wykopy w gruncie, wąsko i szerokoprzestrzenne, ręczne i mechaniczne, na odkład i z wywozem,
umocnienia ścian wykopów palami szalunkowymi,
podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,
zasypanie z zagęszczaniem wykopów, ręczne i mechaniczne,
zagęszczanie gruntu w miejscu przebiegu dróg i chodników,
rozścielenie humusu,
wywóz nadmiaru gruntu lub przywóz brakującego gruntu, wywóz gruzu na składowisko z jego
utylizacją,
• odwodnienie wykopów,
• montaż i demontaż konstrukcji podparć i podwieszeń istniejących rurociągów i kabli,
• ułożenie i rozbiórka kładek dla pieszych.
Niezbędne rysunki warsztatowe wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami kontraktu.
Ponadto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wykopy – doły szeroko i wąskoprzestrzenne liniowe dla urządzeń instalacji podziemnych oraz
miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych,
zasypka – wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem,
przekopy – wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych,
ukopy – pobór ziemi z odkładu, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub
wykonania zasypki lub wywiezione na składowisko,
wykopy obiektowe – wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1m,
grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach którego próbki nie
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; wymaga użycia
środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia;
nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt jest
celowo zagęszczony,
odkład – grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu składowiska
bez przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu,
wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg
wzoru:
Is = Pd / Pds
gdzie:
Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,
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•

określona w normalnej próbie Proctora,
pal szalunkowy - element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym
zamkiem łączącym (brus, grodzica).

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 1.
2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 2.
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do zastosowania będą zgodne z postanowieniami kontraktu i
poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami projektu.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 3.
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania
jedynie takiego rodzaju sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w
miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. Sprzęt
używany w robotach ziemnych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptacje Inżyniera
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania dla transportu podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 4.
Grunt z wykopów można przewozić dowolnym środkiem transportu samochodowego na miejsce wskazane
przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować
przeprowadzenie robót , zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi i wskazaniami Inżyniera. Sprzęt musi być zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych
parametrów technicznych.
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń wykonawcy,
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane
na piśmie przez inżyniera.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 5.
W zakres niniejszej specyfikacji wchodzą następujące roboty ziemne:
•

•
•
•
•

Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, wymiarami
istniejących i projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie robót ziemnych,
przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejących przewodów podziemnych, oznakowanie robót
prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych),
Odspojenie i odkład urobku lub wywóz,
Przygotowanie podłoża,
Zasypka i zagęszczenie gruntu,
Wykonanie podsypki i obsypki rurociągów, ewentualna wymiana gruntu,

5.2. Wymagania szczegółowe wykonania robót
•

•

Wykopy
Dno wykopu powinno być równe i wykonane na rzędnej ustalonej w dokumentacji projektowej,
szerokość winna być dobrana do średnicy kanału. Wybór rodzaju zabezpieczenia ścian w
zależności od warunków lokalnych, hydrogeologicznych, głębokości wykopu należy do
Wykonawcy.
Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia tras kanałów i rurociągów
tłocznych i trwale oznaczy je w terenie. Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych
należy usunąć darń i ziemię roślinną pryzmując ją z jednej strony wykopu liniowego, zainstalować
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•

•

•

urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi
i gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas
trwania robót. Obniżenia wód gruntowych należy dokonywać, gdy woda uniemożliwia
wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami
ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrolę rzędnych.
Odwodnienie wykopów
Przy budowie kanalizacji oraz wodociągu w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i
wysokości wymaganej depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia:
– powierzchniowa,
– drenażu poziomego,
– depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej.
Dla kanałów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę
filtracyjną z tłucznia lub żwiru grubości 15 cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda
gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych
umieszczonych w dnie wykopu co ok. 50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót
względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika.
Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy
zastosować typowe zestawy igłofiltrów a głębokości 5-6 m montowane za pomocą wpłukiwanej
rury obsadowej śr. 0,14 m. Igłofiltry wpłukiwać w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle.
Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6
godzin za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości
obsypki filtracyjnej. Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków
gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robót.
Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje podłączenie igłofiltrów do rurociągów zbiorczych,
prace związane z instalacją agregatów pompowych, wykonanie rurociągów odprowadzających
wodę, doprowadzenie energii elektrycznej z sieci energetycznej lub z agregatów prądotwórczych,
obsługę pomp i maszyn w czasie pompowania, wykonanie pompowania próbnego. Roboty
odwodnieniowe powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i dostosowane do
postępu robót budowlanych po uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu. W trakcie odwadniania
wykopów należy rejestrować ilości wód odprowadzanych do odbiornika. Po zakończeniu prac na
poszczególnych odcinkach realizacyjnych należy zdemontować instalacje igłofiltrów, agregaty
pompowe i rurociągi. Inspektor nadzoru potwierdzi ilość godzin pompowania przyjętą przy
realizacji inwestycji. Odwodnienie wykopów powinno być skuteczne i umożliwiać wykonanie
robót instalacyjnych i budowlanych.
Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących warunków gruntowowodnych i uzgadniać na bieżąco z inspektorem.
Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące
równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Kable energetyczne i telekomunikacyjne
należy zabezpieczyć rurami osłonowymi np. AROT typu A110PS o długości jednostkowej 3,0m.
W miejscu występowania istniejącego uzbrojenia wykopy wykonywać ręcznie. W wykopach
wąskoprzestrzennych ściany umocnić w zależności od zagłębienia przewodu i warunków
gruntowych grodzicami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie można stosować szalunki
systemowe dobrane stosownie do warunków gruntowych i zagłębienia. W przypadku wykopów
pod sieci, istniejące ogrodzenia należy zabezpieczyć przed osunięciem się do wykopu lub dokonać
ich demontażu na długości niezbędnej do wykonania wykopu oraz prac montażowych i ponownie
zamontować. Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłożony przez wykonawcę na odkład lub
wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z inspektorem. Dno wykopu powinno być
równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym w pierwszej
fazie wykonawca wykona je na poziomie wyższym od rzędnych projektowanych o 0,30
m. Zdjęcie pozostawionej warstwy gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem
przewodów rurowych. Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej
budowli na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je
zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształcaniem. W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z
wykopem należy wykonać przykrycie wykopów kładkami z barierkami dla przejścia pieszych.
Przygotowanie podłoża
Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed
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•

przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.
Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania :
- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm,
- materiał nie może być zmrożony,
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.
Zagęszczanie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,97
Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i
obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech
etapach:
- etap I – wykonanie warstwy ochronnej nad kanałami z wyłączeniem odcinków na złączach,
- etap II – po próbie szczelności złącz kanałów, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
połączeń,
- etap III - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór
ścian wykopu.

Zasypkę wykopów wykonywać mechanicznie warstwami do 30 cm, z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi
dla zapewnienia stabilności przewodu i nawierzchni nad rurociągiem. Zasypkę wokół studzienek rewizyjnych
wykonywać ręcznie, warstwami nie przekraczającymi 20 cm wraz z jednoczesnym zagęszczaniem
poszczególnych warstw. Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95 zgodnie z normą
BN- 77/8931-12. Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić do stanu pierwotnego nawierzchnię na
całej długości tras rurociągów i obiektów kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie skarp i dna rowu.
Nadmiar ziemi z wykopów wywieźć na miejsce uzgodnione z inspektorem.
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót:

Ogólne wymagania kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 6.
6.2. Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru
Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien wykonać badania mające na celu:
•
•
•
•

zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii,
określenie gruntu i jego uwarstwienia,
określenie stanu terenu,
ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie robót winna obejmować:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy
stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopów,
badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą,
badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i
zgodności z określonym w dokumentacji,
badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z
kruszywa mineralnego,
badanie w zakresie zgodności z dokumentacją projektową i warunkami określonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,
badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia
poszczególnych jego warstw.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny z założonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia
należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998.
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
inspektora Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w STT powinny być ponownie
wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
23

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt. 7.
7.2. Jednostki obmiaru
Jednostką obmiarową robót ziemnych jest :
•
•
•
•
•
•

m³ - usunięcia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego
(zasypywanie), zagęszczanie gruntu, rozścielenie humusu, podsypki i obsypki, wywóz nadmiaru
gruntu i przywóz brakującego gruntu; wywóz gruzu
m2 - usunięcia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, ułożenie i rozbiórka pomostów
dla ruchu pieszego,
kpl, szt - montażu i demontażu konstrukcji podwieszeń kabli i rurociągów w wykopach, studzienki
odwodnieniowe, armatura
m - rurociągi,
km – roboty pomiarowe
godz. - pompowanie wody z wykopu

Prace objęte niniejszą specyfikacją będą w oparciu o umowną cenę ryczałtową. Tam gdzie przewidziano w
przedmiarach roboty objęte niniejszą specyfikacją (niezależnie od jednostki) mogą one być wykorzystane do
obmiaru/szacowania zaawansowania robót
8.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIÓRU ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne wymagania odbioru robót w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 8.
8.2. Warunki szczegółowe
Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakryciu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zdjęcie humusu
wykopy, przekopy
odwodnienia wykopu
przygotowanie podłoża,
podsypki pod kanały i obiekty kubaturowe,
obsypka kanałów
zasypanie z zagęszczeniem wykopu,
zagęszczanie ziemi w wykopie,
rozścielenie humusu.

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.
Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że obejmować będzie on wykop dla całego obiektu
kubaturowego lub dla obiektu liniowego – odcinki między miejscami przewidzianymi na posadowienie
studzienek kanalizacyjnych.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. Ogólne wymagania podano w ST „Wymagania
ogólne” (45000000-7) pkt 9.
9.2. Płatności
Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej specyfikacji.
Zakres robót jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST.
Cena wykonania robót obejmuje:
•
•

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,
opracowanie niezbędnych opracowań dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu wraz z
uzgodnieniem i inne,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejących kabli, rurociągów,
zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie,
wykonanie niezbędnych zejść do wykopu,
odwodnienie wykopu
wykonanie kładek przejazdowych i kładek dla pieszych,
demontaż i montaż ogrodzeń,
ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu,
zabezpieczenie istniejącej zieleni- drzewa, krzewy itp.,
utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót,
wykonanie barierek zabezpieczających,
wykonanie prac objętych specyfikacją,
opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych,
koszty badań i pomiarów,
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,
uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa lub w innej jednostce podana przez Wykonawcę w odpowiedniej
pozycji Kosztorysu Ofertowego [Wypełnionego Przedmiaru Robót] – oraz (w przypadku braku takich pozycji)
w wykazie cen w pozycji koszty ogólne budowy. Różnice w ilości robót zawarte w kosztorysach ofertowych a
rzeczywistych ilościach robót pomiarowych nie są podstawą zmiany ceny ryczałtowej i stanowią ryzyko
Wykonawcy
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
•
•

•
•
•
•
•

•

WTWO Robót Budowlano – Montażowych . Budownictwo Ogólne . (427/2007 ITB)
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót: budowlanych” zawierają podstawowe wymagania
w zakresie wykonywania robót budowlano – montażowych i ich odbioru . Umożliwiają wszystkim
uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidłowe techniczne i na wymaganym poziomie
jakościowe wykonanie robót . Podane w nich są zasady odbioru robót zanikających , częściowych i
odbiorów końcowych . Uwzględnione i podane w nich są wymagania techniczne ujęte w polskich
normach państwowych świadectwach dopuszczających do stosowania oraz przepisy i normatywy ,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst DU z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z
późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity DU nr 169/2003 poz.1650 z
późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DU Nr 47/2003 poz. 401).
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. (Dziennik Ustaw Nr 202/2004, poz. 2072).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389).
Obowiązujące normy , aprobaty techniczne.

Dokumenty odniesienia
•

•
•

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. zmieniające Rozporządzenie
(WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspólnego Słownika
Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące
procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV.
Projekt wykonawczy branżowy dla zadania z pkt. 1.1 niniejszej specyfikacji
Polskie Normy, aprobaty techniczne.

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze państwowe, jak i
lokalne oraz wszelkie regulacje prawne i wytyczne , które w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie przygotowywania
i realizacji robót .
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01.03 – SIEĆ WODOCIĄGOWA Z RUR PEHD RC
ROBOTY MONTAŻOWE (45231300-8)
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
montażowych przy budowie sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej dz. nr 146, 507/2, obręb 0016 Przybysławice;
dz. nr 23, obręb 0008 Jaskółki; dz. nr 15, obręb 0017 Radłów.
Sieć wodociągowa wykonywana będzie z rur PEHD 100-RC PN10 SDR17 o średnicy DN160mm.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wodociągu i kanalizacja tłocznej wraz z obiektami sieciowymi z
uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych:
•
•
•

wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej specyfikacji ujęte są w ST 01.
Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne i przy wykonywaniu robót
zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie.
Kolizje z istniejącym uzbrojeniem wykonać zgodnie z zaleceniami właściciela przewodów, które kolidują z
nowobudowanymi.

W zakres robót ujętych niniejszą specyfikacją wchodzą m. in.:
•
•
•
•
•

Montaż sieci wodociągowej o średnicy zewnętrznej zgodnej z założonymi w projekcie technicznym;
Montaż armatury na sieci wodociągowej: hydrantów, zasuw;
Montaż kształtek ciśnieniowych o połączeniach zgrzewanych PE, PEHD-RC;
Montaż rur ochronnych z uszczelnieniem ich końców pianką poliuretanową;
Wykonanie próby szczelności.
Niezbędne rysunki warsztatowe wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami technicznymi (PN i
EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (WTWiOR) i postanowieniami kontraktu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami kontraktu.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 2.
2.2. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:
•
•
•

rury i kształtki ciśnieniowe z PE 100-RC SDR17 PN 10 o średnicy zgodnej z projektem technicznym;
rury ochronne PE 100-RC SDR17 PN 10 o średnicy zgodnej z projektem technicznym – przewierty
sterowane;
taśma ostrzegawcza z wkładką metalową

Armaturę na sieci wodociągowej należy oznakować za pomocą jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN-B09700. Tabliczki orientacyjne należy zamontować na słupkach stalowych ocynkowanych Ø 1½ cala.
2.3. Wymagania techniczno - materiałowe dla armatury na sieci wodociągowej:
2.3.1. Zasuwy kołnierzowe:
•
•

ciśnienie nominalne min. PN 1,0 – 1,6 MPa,
korpus, pokrywa, klin wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, klasa żeliwa oraz logo producenta
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

oznakowane na korpusie w postaci odlewu,
owiercenie kołnierzy wg PN
pokrycie klina miękkouszczelniające z zewnątrz i od wewnątrz powłoką elastomerową dopuszczoną do
kontaktu z wodą pitną,
przelot korpusu zasuwy- nominalny, pełny bez gniazda w miejscu zamknięcia,
wrzeciono (trzpień) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposażone w niskotarciowe podkładki
ślizgowe lub łożysko,
uszczelnienie wrzeciona - min. potrójne , uszczelki typu o-ring, nakrętka wrzeciona z mosiądzu
utwardzonego powierzchniowo,
zabezpieczenie tulei uszczelniającej przed kontaktem z ziemią uszczelka czyszcząca oraz pierścień
zabezpieczający przed wykręceniem tulei,
śruby mocujące pokrywę nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczona masą zalewową,
możliwość wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ciśnieniem,
kolor niebieski.

2.3.2. Skrzynki do zasuw:
•
•
•
•

korpus HDPE (tereny zielone, chodniki); korpus żel.(ciągi jezdne),
pokrywa żeliwa szare GG-20,
wkładka – stal nierdzewna,
śruba – stal nierdzewna.

2.3.3. Obudowy teleskopowe do zasuw:
•
•
•

wrzeciono – stal ocynkowana,
rura osłonowa – HDPE,
kołpak – żeliwo GG-25.

2.4. Dokumentacja
Rury, armatura i inne materiały winny być zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz
posiadać aktualną aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do
kontroli przez inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawcę.
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym:
•
•

•
•
•
•

należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub
przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku;
rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o
szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości składowania
ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania
nie stanowią inaczej);
szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (koparki, wkładki itp.);
nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia,
zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych;
Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych
elementów;
zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych ponieważ
podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w związku
z czym należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 3.
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
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powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym
przez inżyniera. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez inżyniera.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 3.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
•

•

•

•

Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury
powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się
przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi
przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewożenia rur
transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów
towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 10 DKP) oraz ładować do granic
wykorzystania wagonu. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną
ostrożność należy zachować przy prze ładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko
0oC i niższej. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian
środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur
kielichowych i kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne
warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur.
Transport armatury przemysłowej
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (≤ DN25) powinna być
pakowana w skrzynie lub pojemniki.
Transport skrzynek ulicznych
Skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki
należy łączyć w jednostki ładunkowe i układać je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno
umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku.
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.

Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należ y przestrzegać przepisów
aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów
obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i dokumentacji
budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na
budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu.
5.2. Roboty ziemne
Wymagania dotyczące robót ziemnych zawarte zostały w ST 01.01.
5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót:
5.3.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robót i trwale oznaczy
je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku
niedostatecznej ilości reperów sta łych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi
przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi Kontraktu.
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia
nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych
urządzeń.
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów atmosferycznych
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powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki:
•
•
•

górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający
teren;
powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza
teren przylegający do wykopu;
w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość.

5.3.2. Przygotowanie podłoża
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub
żwiru z piaskiem o grubości 15 cm, zgodnie z dokumentacją projektową.
W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości 15 cm zgodnie z
dokumentacją projektową.
5.3.3. Ogólne warunki układania (montażu) przewodów
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku zgodnie z dokumentacją techniczną.
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed
opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń – oraz
zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek,
korków itp. Technologia budowy wodociągu musi gwarantować utrzymanie trasy przewodów. Do budowy
wodociągów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na
odcinku co najmniej 30 m. Przewody wodociągowe należy ułożyć zgodnie z „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. Materiały użyte do budowy przewodów powinny być
zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Układanie przewodów prowadzić w temperaturze
wyższej niż 5oC. Przejście przewodów wodociągowych przez zewnętrzną ścianę budynku wykonać za pomocą
przejść szczelnych. Przy opuszczaniu przewodu z PE na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur,
należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia załamania, który dla
rur PEHD może wynosić 50 x D (D – średnica zewnętrzna). Przy czym dopuszczalna wartość wygięcia rur
zależy między innymi od temperatury:
o
- 20 x D (przy temp. + 20 C),
o
- 35 x D (przy temp. + 10 C),
o
- 50 x D (przy temp. 0 C).
o
Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0 C, należy przestrzegać specjalnych instrukcji
wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w
miejscu osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Połączone odcinki rur są
przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia. Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na
dnie wykopu zależy od technologii wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. Układanie
opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywać się na przygotowanym
podłożu. Po łączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać na poboczu
wykopu lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do łączenia. Złącza powinny
pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu.
Elementy prefabrykowane komory wodomierzowej układać przy użyciu sprzętu montażowego. Izolację
studzienek należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.
5.3.4 Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego
Głębokość ułożenia przewodów oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia
podziemnego powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
5.3.5 Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe
Przejścia przewodu pod elemementami budowlanymi (np. fundamentowy budynku) powinny być wykonywane
w rurach osłonowych. Ustalone warunki budowy takiego przejścia obejmują miedzy innymi: rodzaj materiału
rury osłonowej, długości i głębokości przejścia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp.
Niemniej, przy wykonywaniu przejść powinny być przestrzegane warunki opisane niżej. Sposób instalowania
rur osłonowych wynika z przyjętej technologii i najczęściej polega na przeciskaniu pod przeszkodą lub montażu
w gotowym wykopie. Rurami osłonowymi mogą być rury stalowe o średnicy umożliwiającej umieszczenie
przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubość ścianki rury osłonowej powinna być
określona w dokumentacji i uzasadniona względami wytrzymałościowymi. Przewód musi być umieszczony
współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób gwarantujący stabilność ułożenia oraz swobodne (bez
dotykania do ścianki rury osłonowej) położenie złącz. Przewody należy układać w rurach ochronnych na
ślizgach. Wewnątrz rury osłonowej przewód powinien mieć podparcie (podpory przymocowane do przewodu),
których rozstaw powinien uniemożliwiać powstawanie ugięć. Rozstaw należy przyjmować dla określonej
średnicy dokładnie wg danych producenta rur. Długość rury osłonowej zależy od rodzaju przeszkody. Końcówki
rury osłonowej należy uszczelnić manszetą z elastomeru. Miejsce montażu rur ochronnych oraz ich długości
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zawarte są w dokumentacji projektowej.
5.3.6. Próba szczelności.
Próbę szczelności wodociągu należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-81/B-10725.
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 6.
Kontrola związana z wykonaniem wodociągu powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót
zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie,
jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzić badania ponownie.
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją Projektową,
badania wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów,
ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację.
• Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź
wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na
podstawie oględzin i pomiarów.
• Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia
wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków
bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów.
• Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z
określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B02480. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej należy
przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i
wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji Inżyniera.
• Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu
do powierzchni terenu.
• Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem
kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż
50m.
• Badania nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg BN77/8931-12, wilgotności zagęszczonego gruntu.
• Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym
grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża z
dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża
i głębokość ułożenia podłoża.
• Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów
określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na
budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
• Badania w zakresie przewodu, obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości
(z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością 1 cm), badanie ułożenia przewodu na podłożu
w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie przewodu na podłożu
naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu.
Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny
zewnętrzne.
• Badania szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka kanału
wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas
próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć
miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności.
• Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka wodociągu,
pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności należy
prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. położenia zwierciadła wody gruntowej na
zewnątrz.
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt. 7.
7.2. Jednostki obmiaru
Jednostką obmiarową robót jest :
•
•
•
•
•
•

m³ - stabilizacja przekopów, podsypka pod przewody
2
m – umocnienie ścian wykopu
kpl, szt - uszczelnienie końców rury ochronnej, komory wodomierzowej
m - wodociągu PE, montaż rur stalowych ochronnych,
złącze - montaż kształtek wodociągowych
godzina – odwodnienie wykopu

Prace objęte niniejszą specyfikacją będą w oparciu o umowną cenę ryczałtową. Tam gdzie przewidziano w
przedmiarach roboty objęte niniejszą specyfikacją (niezależnie od jednostki) mogą one być wykorzystane do
obmiaru/szacowania zaawansowania robót
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIÓRU ROBÓT – PRÓBY
KOŃCOWE 8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne wymagania odbioru robót w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 8.
8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735.
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
•
•
•
•

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonania robót
dane geotechniczne
dziennik budowy
dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

8.2.1. Zakres
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sposób wykonania wykopów pod względem obudowy
podłoża do budowy wodociągu, w tym jego grubość, usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości ułożenia
warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu
zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności
jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi
ułożenia przewodu na podłożu
długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów
szczelności przewodów na infiltrację
materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną,
użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności. Długość odcinka podlegającego odbiorom
częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań
powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy.
8.3. Odbiór techniczny końcowy
Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
•
•
•
•
•

dokumenty jak przy częściowym
protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu
świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów
inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną
jednostkę geodezyjną
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Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
•
•
•
•

zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej
protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek
aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia
protokoły badań szczelności całego przewodu

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. Ogólne wymagania podano w ST „Wymagania
ogólne” (45000000-7) pkt 9. Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z
postanowieniami kontraktu, obmiarem robót.
Cena wykonania robót obejmuje:
•
•
•
•
•
•
•

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,
opracowanie niezbędnych opracowań dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu wraz z
uzgodnieniem i inne,
odwodnienie wykopu
wykonanie prac objętych specyfikacją,
koszty badań i pomiarów,
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,
uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa lub w innej jednostce podana przez Wykonawcę w odpowiedniej
pozycji Kosztorysu Ofertowego [Wypełnionego Przedmiaru Robót] – oraz (w przypadku braku takich pozycji)
w wykazie cen w pozycji koszty ogólne budowy. Różnice w ilości robót zawarte w kosztorysach ofertowych a
rzeczywistych ilościach robót pomiarowych nie są podstawą zmiany ceny ryczałtowej i stanowią ryzyko
Wykonawcy
10. PRZEPISY
ZWIĄZANE 10.1. Normy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania
PN-88/B-06250 Beton zwykły
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne
PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania
PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania i badania
PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa
PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE)
ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych
do wody.

10.2. Inne dokumenty
•
•
•
•
•

ISO 4435:1991 Rury i kształtki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniających i kanalizacyjnych.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I Budownictwo Ogólne.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
DIN4034 – cz. 1 i 2 – Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Elementy studzienek
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•
•

kanalizacyjnych i drenażowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II – Instalacje
sanitarne i przemysłowe.
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 wymagań technicznych
COBRTI INSTAL.

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze państwowe, jak i
lokalne oraz wszelkie regulacje prawne i wytyczne , które w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie przygotowywania
i realizacji robót .
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