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lp Nr specyfikacji

Tytuł szczegółowej specyfikacji technicznej

strona

1

ST - 00

Wymagania ogólne

3 ÷ 17

2

ST - 01

Roboty ziemne

18 ÷ 24

3

ST - 02

Sieci wodociągowe

25 ÷ 38

Kod CPV

Rodzaj robót

45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112000-5

Roboty w zakresie usuwania gleby

45231300-8

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

45232100-3

Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00
WYMAGANIA OGÓLNE

Spis treści
lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Opis

nr str

WSTĘP
MATERIAŁY
SPRZĘT
TRANSPORT
WYKONANIE ROBÓT
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
OBMIAR ROBÓT
PRZEJĘCIE ROBÓT
PODSTAWA PŁATNOŚCI
DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-00) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót, które zostaną wykonane w ramach kontraktu pn.: Budowa sieci wodociągowej w m. Dołhobrody,
Kuzawka, Zaświatycze.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i
rozumieć w odniesieniu do robót objętych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST).
1.3. Przedmiot i zakres Robót objętych ST
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Robót określonych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.
1.3.1. ZAKRES ROBÓT
Zakres Robót objętych kontraktem uszczegóławiają projekty wykonawcze inwestycji określonej kontraktem
wskazanym w pkt. 1.1..
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.
1.4.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę:
• Projekt zaplecza budowy i projekt organizacji robót.
• Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
• Projekt rozruchu
• Projektów wykonawczych związanych z montażem wyposażenia, w przypadku, gdy oferowane przez
Wykonawcę za zgodą Zamawiającego wyposażenie wymaga wykonania np. innych fundamentów,
podłączeń sanitarnych lub elektrycznych niż przyjęte w projektach dostarczonych przez Zamawiającego
• Dokumentacja powykonawcza,
• Inne opracowania i dokumenty niezbędne do realizacji kontraktu.
Cała wyżej wymieniona dokumentacja powinna być wykonana w pięciu egzemplarzach w języku polskim
oraz dodatkowo jeden komplet dokumentacji w formie elektronicznej. Wszystkie projekty i opracowania
podlegają akceptacji Inżyniera ( Kierownika kontaktu ).
1.4.2. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY
Wykonawca po zakończeniu Robót lub ich części, a przed przejęciem przez Zamawiającego przeprowadzi
rozruch technologiczny każdej samodzielnej instalacji, ciągu technologicznego w celu wykazania
poprawności jego działania, osiągnięcia zakładanych parametrów działania poszczególnych instalacji jak
również obiektu jako całości. Rozruch prowadzony będzie przez personel Wykonawcy przy udziale
przedstawicieli Zamawiającego pod nadzorem Inżyniera ( Kierownika kontraktu ).
1.4.3. ROBOTY GEODEZYJNE I TYCZENIE
1.5. Prace geodezyjne
W terenie należy założyć sieć reperów roboczych lub oznaczyć punkty wysokościowe na ścianach budynków
w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy dowiązać do reperów sieci państwowej.
Projektowana oś przewodów sieciowych ( wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ciepłociągu )
powinna być wytyczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Osie przewodów wyznaczyć w sposób
trwały i widoczny. Punkty na osi należy oznaczać za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych
z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamani trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30 ÷ 50
m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki wbija się po dwóch stronach
wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. Należy oznaczyć
istniejące uzbrojenia. Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami
G.U.G. i K. przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Po wykonaniu odcinków
przyłączy, przed ich zasypaniem należy je zainwentaryzować.
1.5.1. SZKOLENIA
Przeprowadzenie szkoleń eksploatacyjnych i serwisowych dla personelu do eksploatacji obiektu.
1.6. Informacje o terenie budowy
Wykonawca ma obowiązek uzyskać informacje na temat warunków miejscowych i anomalii mających miejsce
w regionie w przeszłości i za pomocą zatwierdzonych środków zabezpieczyć teren budowy i realizowane
prace przed ich ewentualnym negatywnym wpływem.
1.6.1. ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH
Roboty wykonywane będą na terenie czynnego i eksploatowanego obiektu, w związku z tym Wykonawca przy
organizacji robót budowlanych uwzględni konieczność zachowania ciągłości pracy obiektu, zgodnie z
pozwoleniem na budowę oraz opracowaną dokumentacją.
1.6.2. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urządzeń w
czasie trwania budowy. W przypadku, gdy teren budowy lub jakakolwiek jego część poniesie szkody lub
straty, Wykonawca na swój własny koszt naprawi szkody i wyrówna straty tak, aby po zakończeniu Robót
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stan terenu budowy spełniał wymogi zarządców nieruchomości i zalecenia Inżyniera ( Kierownika kontraktu
). Przystąpienie do usuwania powstałych uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od ich
wystąpienia Wykonawca ma obowiązek ubezpieczenia całego terenu budowy, urządzeń, sprzętu itp. od
wszelkich zdarzeń losowych.
1.6.3. 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 wykończania Robót Wykonawca powinien:
- utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na Terenie Budowy oraz będzie unikać szkód lub uciążliwości dla
osób trzecich lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
• Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.
• Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem gruntu i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru, eksplozji i innym nadzwyczajnym zdarzeniom, związanym ze
środowiskiem podczas wykonywania Robót.
1.6.4. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY
Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do Terenu Budowy i przekaże go Wykonawcy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów
głównych oraz reperów, Dziennik Budowy, Projekt Budowlany i Projekty wykonawcze oraz Dokumentację
badań geotechnicznych w terminie podanym w załączniku do oferty. Zamawiający wskaże Wykonawcy na
terenie ośrodka powierzchnię do zagospodarowania na zaplecze budowy razem z miejscami przyłączenia
mediów, służący do stworzenia zaplecza biurowego, warsztatowego magazynowego oraz udzieli mu
pełnego prawa do dysponowania nim na okres budowy. Wykonawca po zakończeniu budowy przywróci
zajmowaną powierzchnię do stanu pierwotnego. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót, a uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
Budowa zaplecza
Wykonawca przygotuje projekt zaplecza budowy i po zatwierdzeniu przez Inżyniera ( Kierownika kontraktu )
zbuduje zaplecze budowy. Wykonawca uwzględni wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje
sugerowane przez Inżyniera ( Kierownika kontraktu ). Gdy Inżynier ( kierownik kontraktu ) zatwierdzi projekt,
Wykonawca będzie go w pełni respektował. Projekt zaplecza musi uwzględniać wymogi właściwej
organizacji budowy, wielkość zaplecza socjalno-biurowego, obiektów magazynowych jak również wymogi
ochrony środowiska oraz funkcję, jaką winien spełnić. Projektowane zaplecze nie może zakłócać
normalnego funkcjonowania otoczenia. Jako zaplecze budowy Wykonawcy kwalifikuje się także place
magazynowe i postojowe oraz drogi tymczasowe do zaplecza budowy.
Woda
Zamawiający wskaże punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na terenie budowy. Ilość,
jakość i możliwe ciśnienie wody będzie tematem oddzielnych uzgodnień. Wykonawca w swoim imieniu i na
własną odpowiedzialność wystąpi do Zamawiającego oraz podpisze umowę na dostarczanie wody.
Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza po uzgodnieniu ich z Zamawiającym.
Przyłącza będą wykonane w sposób właściwy oraz będą utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym
przez cały okres ich używania. Przyłącza zostaną usunięte z zakończeniem Robót, a wszelkie zmiany
przywrócone do stanu pierwotnego.
Zasilanie elektryczne
Zamawiający wskaże punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych. Moc udostępniona będzie tematem
oddzielnych konsultacji. Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi do
Zamawiającego oraz podpisze umowę przyłączeniową na dostarczanie energii. Wykonawca na swój koszt
wykona wszelkie tymczasowe przyłącza po uzgodnieniu ich z Zamawiającym. Wykonawca ma stosować się
do wszelkich ograniczeń obciążenia narzucanych przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy Wykonawca
będzie korzystał z energii elektrycznej, jest on zobowiązany ponieść koszty podłączenia do istniejących
przewodów głównych, przewodów instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a także dostarczyć mierniki
zużycia i spełnić inne wymagania wynikające z umowy przyłączeniowej. Rodzaj materiału użytego jak i
przebieg prac wykonanych w związku z instalacją muszą uzyskać pozytywną opinię Inżyniera ( Kierownika
kontraktu ). Koszty zużytej energii elektrycznej ponosi Wykonawca.
Biura
Biuro Wykonawcy
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał, na swój koszt, takie pomieszczenia biurowe, jakie mogą mu być
potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie zaplecza budowy, zgodnie z
zatwierdzonym przez Inżyniera ( Kierownika kontraktu ).
Biuro Inżyniera ( Kierownika kontraktu ).
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Biuro Inżyniera oraz zasady jego funkcjonowania objęte są odrębnym kontraktem.
1.6.5. TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE
Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia
Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) zobowiązany jest do oznakowania miejsca
budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej.
1.6.6. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY
Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem osób
nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony
wszystkich składników majątkowych i materiałów przez cały czas trwania Kontraktu. Wykonawca w
ustalonym i wydzielonym miejscu (zapleczu budowy) na terenie budowy będzie przechowywał swój sprzęt
budowlany, materiały i wyposażenie. Zamawiający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za sprzęt,
materiały czy urządzenia. Z uwagi na wykonywanie robót na obiekcie czynnym eksploatacyjnie Wykonawca
przyjmuje do wiadomości, że w zakresie utrzymania porządku, ochrony życia i mienia i BHP oraz p.poż w
sposób bezdyskusyjny będzie uznawał zwierzchność służb eksploatatora obiektu. Wszelki ruch materiałowy
do wewnątrz i na zewnątrz terenu budowy będzie odbywał się na podstawie odpowiednich dokumentów,
okazywanych bez wezwania odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i dozór mienia służbom. Wzory
dokumentów zostaną w odpowiednim czasie przedstawione przez Wykonawcę do zatwierdzenia przez
Inżyniera ( Kierownika kontraktu ), ewentualna inna organizacja robót do uzgodnienia bezpośrednio z
Zamawiającym. Przez cały czas prowadzenia Robót Wykonawca zorganizuje i będzie utrzymywał
odpowiednie warunki ochrony mające na celu zabezpieczenie życia i zdrowia osób wykonujących swoje
obowiązki w ramach Kontraktu, jak również osób postronnych nie mających związku z Robotami.
Wykonawca zapewni wszystkie Roboty Tymczasowe jak drogi, przejścia, kładki nad wykopami, osłony i
ogrodzenia, znaki i światła sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne budowle i urządzenia, które mogą być
konieczne dla wygody i bezpieczeństwa Zamawiającego, eksploatatora i innych osób. W szczególności
rozmieszczenie tymczasowych przejść nad wykopami podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera ( Kierownika
kontraktu ).
Ochrona p.poż.
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał
sprawny sprzęt p.poż. wymagany przez odpowiednie przepisy na Terenie Budowy, biur, magazynów oraz na
maszynach i pojazdach. Składowanie materiałów łatwopalnych będzie zgodne 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.
Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie Robót oraz za wszystkie materiały i urządzenia
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby Roboty lub elementy Robót były w zadowalającym stanie.
Oznakowanie robót
Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia na terenie robót odpowiedniego oznakowania informującego o
charakterze prowadzonych prac, widocznego zarówno w dzień jak i w nocy i spełniającego wymagania
Prawa Budowlanego oraz przepisów BHP. Oznakowania, ich plan i sposób wykonania wymagają
zatwierdzenia przez Inżyniera i muszą być ustawione przed rozpoczęciem odpowiednich prac.
1.6.7. WARUNKI ORGANIZACJI RUCHU
Zakres prac koniecznych do wykonania w zakresie organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Zarządcą terenu, Inżynierem ( Kierownikiem kontraktu ) i
odpowiednimi Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz z wprowadzeniem
koniecznych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
- przygotowanie terenu,
- wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier.
1.6.8. ZABEZPIECZENIE CHODNIKÓW I JEZDNI
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inżynierem projekt zabezpieczenia chodników i jezdni dla budowy
usytuowanej przy drodze wewnętrznej wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a także uzyska
odpowiednie uzgodnienia Inżyniera ( Kierownika kontraktu ). Na terenie budowy Wykonawca przy
opracowaniu projektu zabezpieczenia chodników i jezdni uwzględni ochronę dróg pożarowych.
1.7. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
ST - jako „Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”.
Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną
przez urządzenia zaplecza budowy;
Wyrób budowlany - rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczona do obrotu,
wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzana do obrotu
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu
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stanowiącym integralną całość użytkową .
Ciąg technologiczny - zespół obiektów i instalacji technologicznych, w których prowadzony jest proces
technologiczny.
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego
zakończeniu.
Kanalizacja sanitarna - system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do usuwania ścieków od
odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni ścieków,
Kanalizacja grawitacyjna - system rurociągów kanalizacji sanitarnej, w którym przepływ ścieków wynika
z działania siły grawitacji i jest uzyskany dzięki odpowiednim spadkom zabudowanych odcinków
kanalizacji
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami
zgodnie z Prawem Budowlanym.
Przedstawiciel Wykonawcy – osoba upoważniona do występowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu.
Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z opisem
technicznym sposobu ich wykonania.
Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inżyniera, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich
badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera ( Kierownika kontraktu ).
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a
jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera ( Kierownika
kontraktu ), w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.
Pompownia/Przepompownia - urządzenie technologiczne złożone ze zbiornika roboczego i urządzeń
elektromechanicznych (pomp) służące do nadania ściekom energii kinetycznej niezbędnej do
uzyskania minimalnych warunków przepływu kanalizacji sanitarnej/przesyłowej,
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej nie
będąca stroną kontraktu (prawo budowlane).
Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich
wykonania.
Program Robót – harmonogram rzeczowo-czasowy uwzględniający przewidywane warunki realizacji
przy zachowaniu ciągłości pracy oczyszczalni.
Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Rurociąg ciśnieniowy - rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu zyskanemu
mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników,
Sieci i przyłącza międzyobiektowe - instalacje i przyłącza technologiczne i instalacyjne, rurociągi
ścieków, wody, ciepłowniczych łączące obiekty, przyłącza sieci obiektu zgodnie z wymaganiami
technicznymi.
Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie, instalacje
elektryczne, zieleń i obiekty małej architektury na obszarze objętym kontraktem.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania winny być I - go gatunku
i muszą odpowiadać warunkom określonym w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r
określającej zasady wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych, które powinny posiadać:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczeństwa określonymi przez Komisję Europejską, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.
- oświadczenie producenta o zgodności wyrobu z dokumentacją i przepisami jeżeli są wyrobami
jednostkowymi zaprojektowanymi dla określonego obiektu.
Urządzenia i wyroby mające kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia oprócz w/w oznaczeń i oświadczeń
winny posiadać atest PZH.
Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych przywołano nazwy handlowe,
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technologie lub nazwę producenta urządzeń (np. TELWIN) należy traktować takie wskazanie jako określenie
niezbędnego minimalnego standardu jakości i własności techniczno – użytkowych dla zastosowanych
materiałów, urządzeń i technologii. Wykonawca może zastosować inne równoważne materiały, technologie i
urządzenia gwarantujących utrzymanie standardu, własności techniczno – użytkowych dla każdego wyrobu,
całej instalacji oraz kompatybilność zastosowanych rozwiązań z dotychczas istniejącymi po uzgodnieniu z
Zamawiającym.
Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych. Dostarczane urządzenia winny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 w sprawie minimalnych wymagań dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia systematycznych badań w celu udokumentowania, że wyroby
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania określone w ST w czasie postępu
Robót.
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy Inżynierowi atesty wytwórcy lub
świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów, jak również wyniki przeprowadzonych badań w
trakcie Robót .
Wszelkie obiekty, instalacje i wyposażenie, instrumenty i materiały będą zdolne do funkcjonowania w sposób
określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych jakie mogą występować na miejscu budowy.
Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się mieścić w następujących granicach:
Temperatura
-30 do +35°C
Wilgotność
10 do 95 %
Ciśnienie atmosferyczne
850 do 1200 mbar
2.2. Źródła pochodzenia wyrobów (materiałów, i urządzeń)
Każdorazowo przed składaniem zamówień na ich zakup, Wykonawca będzie przedstawiał Inżynierowi nazwy
producentów i firm dystrybucyjnych, od których proponuje je pozyskać oraz odpowiednie świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Wykonawca nie złoży zamówień w
jakiejkolwiek firmie bez wcześniejszego uzyskania akceptacji Inżyniera, po uzgodnieniu z Zamawiającym.
Uzyskanie akceptacji Inżyniera na zakup danych materiałów z konkretnego źródła nie oznacza, że wszystkie
materiały z tego źródła mają taką akceptację. Wszystkie dostarczone materiały, urządzenia i sprzęt muszą
spełniać wymagania zawarte w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót oraz Dokumentacji
Projektowej .
Pozyskiwanie surowców miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie surowców z
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych surowców z
jakiegokolwiek źródła.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w
hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót.
Wszystkie odpowiednie surowce pozyskane z wykopów na terenie budowy będą wykorzystane do Robót,
odwiezione na odkład, nadmiar zagospodarowany na terenie zadania - odpowiednio do wymagań Kontraktu
lub wskazań Inżyniera.
2.3. Dokumentacja urządzeń
Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy dokumentację techniczno - ruchową (DTR) w języku
polskim. Podręczniki wykonane w wersji graficznej i elektronicznej będą obejmować:
Schematy procesu i instalacji.
Listę części składowych Urządzenia.
Rysunki złożeniowe.
Opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części.
Założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów.
Schematy elektryczne połączeń.
Certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób etc.).
Obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.).
Wymagań dotyczących instalacji, a w tym rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją
połączeń z innymi elementarni oraz z ciężarem urządzenia.
Zalecenia dotyczące:
- sposobu magazynowania,
- właściwego montażu,
- przeprowadzenia rozruchu,
- prowadzenia prawidłowej eksploatacji,
- właściwego działania, obsługi i utrzymania w ruchu urządzeń i instalacji,
- przeprowadzania konserwacji, remontów i napraw.
Wszelkie warunki wywołujące alarm lub stanowiące awarię powinny zostać podane z przedstawieniem
właściwej w danej sytuacji reakcji personelu. Inżynier nie wyda Świadectwa Przejęcia do czasu, gdy
Szczegółowe Instrukcje Obsługi obiektów wraz z załącznikami nie znajdą się w jego posiadaniu.
Należy stosować urządzenia, do których części zamienne są łatwo dostępne lub, których sieć serwisowa jest
w stanie spełnić wymagania szybkiej i sprawnej naprawy.
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Razem z Dokumentacją Techniczno-Ruchową Wykonawca przedłoży Inżynierowi następujące dokumenty:
- Gwarancje zgodnie z warunkami Kontraktu.
- Wyniki testów pracy urządzeń w warunkach porównywalnych z nominalnymi warunkami pracy.
- Świadectwa legalizacji urządzeń.
- Programy komputerowe (licencje).
2.4. Kwalifikacja właściwości wyrobów (materiałów i urządzeń)
Inżynier w uzgodnieniu z Zamawiającym dokona sprawdzenia i oceny urządzeń i materiałów dostarczanych
na Teren Budowy przez Wykonawcę pod względem zgodności ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz Dokumentacją Projektową.
Żadne materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania nie zostaną dostarczone przed ich akceptacją
przez Inżyniera. Inżynier może polecić przeprowadzenie testów na wyrobach przed ich dostarczeniem na
Teren Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po
ich dostawie.
Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane do wykonywania robót będą nowe i nieużywane, chyba, że są
wyraźnie dozwolone w Kontrakcie.
Wyroby muszą być w gatunkach na bieżąco produkowanych i odpowiadać normom i przepisom wymienionym
w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.
Wyroby, których to dotyczy muszą posiadać wymagane dla nich dokumenty dopuszczenia do obrotu na rynku
polskim.
Na życzenie Inżyniera takie świadectwa winny być niezwłocznie przez Wykonawcę przedstawione do wglądu.
Wykonawca przedstawi na życzenie Inżyniera próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek
Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z
którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą
równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. Jeżeli w niezawisłej opinii Inżyniera jakikolwiek
materiał wymaga przedstawienia próbek lub przeprowadzenia badań, takie próbki zostaną dostarczone, a
badania wykonane na koszt Wykonawcy.
2.5. Zmiany w wykazach materiałowych podczas realizacji kontraktu
Wykonawca może w trakcie realizacji robót dokonać zmiany dostawcy materiałów i urządzeń w stosunku do
listy dołączonej do Oferty. Powinien on powiadomić Inżyniera o sugerowanych zmianach i przedstawić do
zatwierdzenia udokumentowane dowody, że produkt alternatywny jest ekwiwalentny w stosunku do
zaproponowanego w liście pod względem materiału, bezpieczeństwa, niezawodności, przeznaczenia,
kompatybilności z pozostałymi elementami, dostępności akcesoriów i parametrów eksploatacyjnych. Inżynier
w uzgodnieniu z Zamawiającym ustosunkuje się do zaproponowanej zmiany.
W przypadku uzyskania zgody Inżyniera na zmianę, Wykonawca pokryje dodatkowe koszty takich zmian.
2.6. Terminy dostaw
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć bez zbędnej zwłoki i w odpowiednim czasie na Teren Budowy,
całkowicie na własny koszt bez żadnych dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego, wszelkie materiały i
urządzenia zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i Rysunkami koniecznymi do wykonania dostaw, robót
budowlano-montażowych, rozruchu, uruchomienia, prób technologicznych, próbnej eksploatacji
i bezpiecznej eksploatacji obiektu.
Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiałów i urządzeń była zharmonizowana z postępem robót i
zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie Robót. Dostawcy, materiałów i
urządzeń będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe
wytyczne.
2.7. Materiały niejednakowe
Należy unikać stykania się ze sobą powierzchni dwóch niejednakowych materiałów, a wszędzie tam, gdzie
jest to niemożliwe, materiały te muszą być tak dobrane, aby różnica ich naturalnych potencjałów nie
przekraczała 250 miliwoltów. Należy zastosować powlekanie galwaniczne lub inną technikę zabezpieczenia
stykających się ze sobą powierzchni w celu zmniejszenia różnicy potencjałów do dopuszczalnego poziomu.
2.8. Wady materiałów
Jeżeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy materiałów, które w
opinii Inżyniera są nieodpowiedniej jakości, to Inżynier zażąda od Wykonawcy uzyskania materiałów z
innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych
kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdą się materiały nie zaakceptowane, Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, bez prawa do żądania zapłaty. Jeżeli tak zdecyduje Inżynier Roboty takie mogą być zatrzymane,
przedmiot Robót rozebrany i usunięty z Terenu Budowy w ramach Ceny Kontraktowej.
2.9. Wymagania dotyczące transportu i składowania
2.9.1 LISTY PRZEWOZOWE
Wszystkie elementy dostaw (tj. np. urządzenia, instalacje, armatura) będą transportowane w warunkach
zabezpieczających ich uszkodzenie.
Każda skrzynia lub pakunek stanowiące dostawę będą zawierać list załadunkowy w wodoodpornej kopercie.
Wszelkie elementy dostaw będą wyraźnie oznakowane dla celów identyfikacji według listy załadunkowej.
2.9.2 OZNACZENIA OPAKOWAŃ
Wszelkie skrzynie, pakunki itd. będą wyraźnie oznakowane wodoodpornym materiałem z podaniem wagi,
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miejsc założenia zawiesi lub podparcia. Oznaczenia będą także zawierać nieusuwalny znak identyfikacyjny
wiążący je listą załadunkową. Skrzynie będą oznaczone nazwą Wykonawcy oraz nazwą i danymi placu
budowy. Informacja ta będzie podana czytelnymi literami a wszystkie oznaczenia wykonane zostaną
[czerwoną lub czarną] farbą. Przestrzenne elementy stalowe, rury, zawory, nie pakowane w skrzynki
elementy armatury oraz części metalowe zostaną oznakowane w podobny sposób. Jeżeli będzie to
niemożliwe to informacja spedycyjna winna zostać wykonana na metalowej etykiecie przymocowanej
drutem.
2.9.3 SKŁADOWANIE I MAGAZYNOWANIE
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 Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcę.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien odpowiadać pod względem
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji
Robot, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować
przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST 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 zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do Robót.
Inżynier ma prawo do wstrzymania lub wycofania zgody na użycie Sprzętu, który w jego opinii może stanowić
niebezpieczeństwo lub niedogodność dla osób postronnych, przejeżdżających pojazdów albo znajdujących
się w sąsiedztwie dróg, zakładów usługowych i konstrukcji. Inżynier może również zarządzić wymianę lub
modyfikację Sprzętu wywierającego negatywny wpływ na otoczenie poprzez wytwarzanie hałasu, dymu lub
wycieki oleju.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wszelkie użyte środki
transportu winny spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 6. września 2001 r. o transporcie
drogowym( Dz.U nr 204 poz. 2088 z roku 2004 – t.j. z poźn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 prawo
o ruchu drogowym (t.j.- Dz.U nr 108 poz. 908 z roku 2005 z poźn. zm.)
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu,
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz w celu
przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie
powiadamiał Inżyniera
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z Placu
Budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.
Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w przypadku
zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym związane wykona na
własny koszt.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót
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zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
5.2. Polecenia Inżyniera
Polecenie Inżyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera,
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Polecenia Inżyniera będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu Wykonania Robót. Jeżeli warunek
ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez Inżyniera zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty
wynikające z zawieszenia robót będą obciążały Wykonawcę.
5.3. Program robót
Wykonawca w terminie określonym w warunkach Kontraktu przedstawi Inżynierowi do akceptacji
Program Robót.
5.4 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej,
samorządowej i Eksploatatora, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie
informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
5.5. Utrzymywanie w ruchu oczyszczalni ścieków
Wykonawca będzie współpracował z personelem Zarządcy terenu za pośrednictwem Inżyniera, aby zapewnić
ciągłe funkcjonowanie obiektu bez istotnego pogorszenia jakości jego działania i funkcjonalności.
Wykonawca zapewni także przez cały czas bezpieczny dostęp do wszystkich części obiektu personelowi
obsługi.
Tam gdzie potrzebne jest podłączenie się do istniejących instalacji i sieci terenu Wykonawca uzgodni, z 14 dniowym wyprzedzeniem, swój program i metody pracy z personelem eksploatacyjnym, za
pośrednictwem Inżyniera.
Rozbiórka lub usuwanie istniejących sieci i instalacji będących w eksploatacji nie jest dopuszczalne do czasu
zastąpienia lub wprowadzenia tymczasowej alternatywnej jednostki, rurociągu lub instalacji do pomyślnej
eksploatacji.
Żadne roboty tymczasowe ani trwałe, które będą miały wpływu na normalny tryb eksploatacji istniejących
urządzeń, nie będą rozpoczynane przed wcześniejszym uzgodnieniem i uzyskaniem akceptacji od
Inżyniera.
Wymagana jest ciągła eksploatacja obiektu, gdyby Wykonawca uszkodził jakąkolwiek część zakładu, co
zagrażałoby realizacji tego wymogu, niezwłocznie usunie on takie uszkodzenia na własny koszt. Jeżeli
Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzeń w ciągu 24 godzin, Zamawiający spowoduje wykonanie takich
napraw obciążając ich kosztami Wykonawcę.
Roboty lub ich części przekazane Zamawiającemu do czasowego użytkowania w celu umożliwienia
prowadzenia dalszych Robót pozostają w gestii Wykonawcy do czasu ich przejęcia.
5.6. Personel
5.6.1. KWALIFIKACJE I ZAŚWIADCZENIA
Przy wyborze robotników Wykonawca weźmie, pod uwagę ich poziom wyszkolenia; i jeśli to będzie możliwe,
zostaną oni zatrudnieni na cały okres trwania Kontraktu.
Roboty o charakterze branżowym np. instalacyjne, elektryczne mogą wykonywać tylko robotnicy legitymujący
się wyszkoleniem z tego zakresu.
Pracownicy podstawowego i średniego szczebla winni być zatrudnieni w oparciu o wymagania Polskiego
Prawa, szczególnie w zakresie wykonywania prac specjalnych.
5.7. Porządkowanie terenu
Po zakończeniu Robót lub jakiejkolwiek ich części, grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek budowle, w których
spowodowano zmiany, muszą zostać przywrócone do stanu wcześniejszego. Cała nadwyżka ziemi
wynikająca z robót ziemnych, śmieci, narzędzia, osprzęt, instalacje i materiały muszą zostać usunięte
natychmiast z każdej części Robót niezwłocznie po jej ukończeniu. Każda ukończona część Robót musi zostać
pozostawiona w stanie uporządkowanym.
Po zakończeniu robót budowlanych wszelkie pozostałe i nie zużyte materiały budowlane zostaną całkowicie
usunięte w sposób nie powodujący jakichkolwiek uszkodzeń wtórnych wykonanych Robót. Wykonane obiekty
zostaną pozostawione w stanie uporządkowanym i sprzątniętym a wszystkie powierzchnie oczyszczone
zostaną we właściwy sposób, z wykonaniem polerowania okien i powierzchni wyłożonych glazurą. Jeżeli
Wykonawca będzie stosował technologie mogące pozostawić uszkodzenia wtórne to jest zobowiązany podjąć
takie kroki, które temu zapobiegną. Uczyni to we właściwym czasie i we właściwy sposób.
Wykonawca tak zorganizuje ostateczne prace porządkowe i przywracające do stanu pierwotnego (w tym
dokona obsiania trawą), aby zakończyć je w ciągu. 14 dni od otrzymania Świadectwa Przejęcia Robót.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu
zapewnienia jakości (PZJ) w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.
W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 to jest zobowiązany do opracowania Programu
Zapewnienia Jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
 część ogólną opisującą:
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
- warunki bezpieczeństwa zespołów higieny pracy,
- 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 sterowania jakością wykonywanych Robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;
 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów Robót,
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać
pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu
badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam
określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z
Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badań.
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inżynier 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, Inżynier
natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów
ponosi Wykonawca.
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.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
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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 ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w
niniejszych ST, a określony w PZJ zakres i częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych materiałów.
Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ.
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 Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później
jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i
ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione
zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania dokumentów, wprowadzających do obrotu
każdą partię wyrobu, dostarczoną na Teren Budowy, określających w sposób jednoznaczny jego cechy.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez Producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badań. Kopie tych dokumentów i wyniki badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inżynierowi.
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia materiały
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda dostarczona partia będzie
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę
Inżynierowi.
Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną
odrzucone.
6.8. Próby, Próby Końcowe i Próba Eksploatacyjna
Wykonanie prób oraz przedstawienie Inżynierowi przez Wykonawcę wyników prób jest elementem
koniecznym Przejęcia Robót prowadzonego według procedury opisanej w punkcie 8 ST.
(1) Próby Końcowe
W ocenie wyników Prób Końcowych Inżynier będzie brał pod uwagę tolerancje na wpływ wszelkiego
użytkowania Robót przez Zamawiającego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robót.
(2) Próba Eksploatacyjna
Próba Eksploatacyjna poprzedzona Rozruchem obiektu rozliczana jest w cenie Kontraktowej.
Od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót odpowiedzialność za utrzymanie wymaganych prawem
efektów funkcjonalności obiektu przechodzi na Zamawiającego.
6.9. Dokumenty budowy
Oświadczenia.
 Oświadczenie o przejęciu
Kierownik Budowy przygotuje, podpisze i złoży do Dokumentacji Budowy oświadczenie o podjęciu
obowiązków Kierownika Budowy.
 Oświadczenie o zakończeniu
Po zrealizowaniu Robót Kierownik Budowy złoży oświadczenie o zakończeniu zadania oraz o
uporządkowaniu terenu i usunięciu wszelkich odpadów i nieczystości w formie, jaka jest wymagana przy
zgłoszeniu zrealizowanego obiektu do użytkowania.
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
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okresie od dnia przekazania wykonawcy terenu budowy do dnia wystawienia świadectwa Przejęcia i.
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku
chronologicznym.
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 Inżyniera Rysunków,
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i Robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robót,
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
- uwagi i polecenia Inżyniera,
- daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inżyniera, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych
odbiorów Robót,
- inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do
ustosunkowania się.
Instrukcje 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 Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.
Dziennik Robót
Dziennik Robót jest dokumentem, w którym wpisuje się szczegóły zaangażowania Wykonawcy w roboty,
warunki pogodowe, dane wykonywanych badań, dostawy materiałów, opis nieprzewidzianych okoliczności
oraz informacje o przebiegu Robót.
Do Dziennika Robót należy wpisywać w szczególności:
- godziny, ilość i rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy,
- sprzęt używany i sprzęt niesprawny technicznie,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót
- opis warunków geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach,
- 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 szczegółowe informacje o przebiegu Robót.
- szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym dostarczonych i
użytych dostaw.
Wszystkie zapisy będą czytelne i dokonywane codziennie, w porządku chronologicznym.
Księga Obmiaru
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego rodzaju Robót.
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza, się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Specyfikacjach
technicznych i wpisuje do Księgi Obmiaru.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, dokumenty świadczące o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty
te stanowią załącznik do przejęcia Robót.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty:
- Decyzję o pozwoleniu na budowę,
- protokoły przekazania Terenu Budowy,
- protokoły przejęcia Robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie,
- dokumentacja fotograficzna,
- operaty geodezyjne.
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
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przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie
Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i
ST, w jednostkach ustalonych w Specyfikacjach technicznych. 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 Księgi Obmiaru. Obmiar Robót będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. Zasady określania ilości
Robót . Pomiary dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a wyniki obmiarów winny
zostać zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi
punktami skrajnymi będą obmierzone wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla
3
danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m jako długość pomnożona przez
średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą
wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny, a pomiary i wyniki obmiaru będą wpisane do księgi
obmiaru. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 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. Czas przeprowadzania obmiaru Obmiary będą przeprowadzane
przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w
Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich
wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
8. PRZEJĘCIE ROBÓT
Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.
Jakikolwiek odbiór nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia
Inżyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robót i obiektów
do czasu przejęcia przez Zamawiającego. Gotowość Robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza
wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.
8.1. Procedury odbiorowe
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegają następującym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:
- odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu - Przejęcie części Robót,
- odbiorowi końcowy - Przejęcie Robót,
- odbiorowi pogwarancyjnemu - Wykonanie.
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Gotowość danej części Robót do
odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Inżynier winien przystąpić do
badania i pomiaru robót w celu ich odbioru. Odbioru Inżynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i
pomiarów będących w zgodzie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi wykonania i
odbioru robót. Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających
zakryciu przez Inżyniera..
8.3. Odbiór częściowy - Przejęcie części Robót
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Inżynier może wystawić Świadectwo Przejęcia
części Robót zgodnie z klauzulą 10.2 Warunków Ogólnych Kontraktu.
8.4. Odbiór Końcowy - Przejęcie Robót
Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań:
- Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości.
- Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inżyniera.
- Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia przez
Inżyniera zakończenia Robót i przekazania koniecznych dokumentów,
- Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie robót po zweryfikowaniu
dokumentów i dokonaniu odbioru końcowego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego.
Przedstawiciele Inżyniera i Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu.
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- Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, Próby Eksploatacyjnej, ocenie zgodności wykonania
Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami.
- W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających Komisja
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- Dokumentację powykonawczą,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robót (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne),,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru(oryginały),
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
- protokoły odbiorów częściowych,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze Specyfikacjami i PZJ,
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),,
- protokoły z narad i ustaleń,
- protokoły przekazania terenu,
- wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją Robót,
- instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR),
- instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba,
- oświadczenie kierownika budowy o:
- zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę
oraz przepisami,
- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy,
sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
- właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
- sprawozdanie techniczne,
- powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu/ów i sieci uzbrojenia terenu,
- zatwierdzoną kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
o zakres i lokalizację wykonywanych Robót,
o wykaz wprowadzonych zmian,
o uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,
o datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego - Przejęcia
Robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wymagań ustalonych przez Inżyniera. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających
wyznaczy Komisja, która w wyznaczonym czasie sprawdzi ich wykonanie.
8.5. Przeglądy w okresie zgłaszania wad
Coroczne przeglądy w okresie zgłaszania wad polegają na ocenie wykonanych robót związanych z
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ewentualnych wad zaistniałych w okresie
zgłaszania wad. Terminy przeglądów poda Zamawiający do protokołu odbioru końcowego.
8.6. Odbiór pogwarancyjny – Świadectwo wykonania
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie usuwania wad. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu/ów z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór
końcowy Robót”. Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania stwierdzające zakończenie Kontraktu po upływie
Okresu Zgłaszania Wad oraz po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego przez Komisję wyznaczoną przez
Zamawiającego. Przedstawiciele Inżyniera i Wykonawcy wezmą również udział w pracach Komisji.
Do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty:
- kontrakt,
- protokoły odbioru ostatecznego obiektów i Robót,
- dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego każdego z
obiektów (jeżeli były zgłoszone ),
- dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w „okresie zgłaszania wad” oraz potwierdzenia usunięcia
tych wad,
- innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.
Z odbioru komisja sporządzi protokół sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodna z zapisami w kontrakcie.
Strona 16 z 38

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Wymagania.
Dokumenty Kontraktu w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), Prawo Budowlane, przepisy
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z dokumentacją
projektową i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, że Wykonawca
jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie później niż 28 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Z
uwagi na to, że Ustawa o normalizacji dopuszcza stosowanie polskich norm na zasadzie dobrowolności,
dopuszcza się stosowanie europejskich norm zharmonizowanych, innych powszechnie stosowanych norm
państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, europejskich aprobat technicznych, norm
międzynarodowych uprzednio uzgodnionych z Inżynierem. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania
również innych przepisów i norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonywaniem prac objętych
Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych.
10.2. Wykaz ważniejszych przepisów
1. Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (t.j. Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118) ze zmianami
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożar. tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229.
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004 r.
poz. 881).
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać sieci gazowe Dz.U. Nr 97 poz. 1055.
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U z 2003 r. Nr
120 poz. 1126.
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych
podlegających dozorowi technicznemu Dz. U. z 2002r. Nr 120 poz. 1021.
7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Spraw Socjalnych z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi zmianami Dz.U. Nr 129 poz. 844.
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118 poz.1263.)
11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. Nr 169, poz.1650)
12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 24.07.2006 (Dz.U. nr 137, poz. 984) w sprawie warunków,
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i ziemi.
13. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.- o drogach publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
14. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 1994.02.04 (t.j. Dz.U.05.228.1947) - ze zmianami
15. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 2001.04.27 (Dz. U. Nr 62 poz. 627) – ze zmianami.
16. Ustawa Utrzymanie czystości i porządku w gminach z dnia 1996.09.13 (t.j. Dz. U. 2005 Nr 236 poz.
2008) - ze zmianami.
17. Ustawa o Odpadach z dnia 2001.04.27 (Dz. U. Nr 62 poz.628) - ze zmianami
18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112
poz.1206).
19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunków, w których uznaje się, że
odpady nie są niebezpieczne. (Dz. U. Nr 128 poz.1347).
20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 1995.02.21 w sprawie rodzaju i zakresu
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie
(Dz. U. Nr 25 poz.133.)
21. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 1989.05.17 (tekst jednolity Dz.U.05.240.2027 )
22. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1999.03.24 w sprawie standardów
technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie
(Dz. U.
Nr 30 poz.297).
23. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla
maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 259, poz. 2170)
24. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa dnia 1 X 1993 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych.
(Dz.U.93.96.437)
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1.
WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST - 01) są wymagania wykonania i odbioru robót ziemnych,
które zostaną wykonane w ramach kontraktu pn. : Budowa sieci wodociągowej w m. Dołhobrody, Kuzawka,
Zaświatycze.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST - 01) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót ziemnych przewidzianych do
wykonania w niniejszym kontrakcie.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania szczegółowe dla robót ziemnych ujętych w pkt.1.3.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie robót ziemnych i obejmują Roboty
wykonywane na obiektach i robotach ujętych w dokumentacji projektowej dla kontraktu pn.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Robót określonych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.
której zestawienie projektów zamieszczono w ST - 00 „Wymagania Ogólne” i obejmują: Roboty
przygotowawcze (tyczenie obiektów, usunięcie humusu, wykonanie dróg tymczasowych, wykopy obiektowe,
liniowe dla instalacji i sieci, warstwy filtracyjne, podsypki, nasypy, nasypy konstrukcyjne, zasypki,
zasypywanie wykopów i dołów, zabezpieczenie wykopów i istniejących instalacji podziemnych, odwodnienie
wykopów
1.4. Określenia podstawowe
•
Wykopy - doły szeroko- i wąsko przestrzenne dla fundamentów, lub liniowe dla urządzeń instalacji
podziemnych.
•
Przekopy - wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych.
•
Ukopy - miejsca poboru ziemi z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub
wykonania zasypów, zaś sam ukop pozostaje bezużyteczny.
2
•
Wykopy jamiste - oddzielne wykopy ze skarpami, głębsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m
2
przy wykonaniu ręcznym i 9,00m przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.
•
Nasypy - użytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyż w których grunt jest
celowo zagęszczony.
•
Odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia
użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu.
•
Plantowanie terenu-wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości i
zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m .
•
Obrobienie z grubsza (z dokładnością do ±10 cm) lub na czysto (z dokładnością do ± 5 cm)
powierzchni - ręczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu
•
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg
wzoru:
Is = Pd / Pds.
3
gdzie: Pd -gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m ),
Pds. -maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania
próbek gruntu., służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgodnie z
BN- 77/8931-12.
•
Wskaźnik różno ziarnistości -wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych
określona wg wzoru:
U= d 60/d 10
gdzie: d 60 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),
d 10 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).
Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami i
ST - 00 "Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Kontraktem, wymaganiami
ST i poleceniami Inżyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
Inżyniera. Wykonawca przed rozpoczęciem robót wykona obliczenia ścianek szczelnych dla odwodnienia
wykopów dla przyjętej technologii wykonania robót.
2. MATERIAŁY I SKŁADOWANIE
2.1. Grunty do wykonanie warstwy filtracyjnej
Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo – piaskowe.
Wymagania dotyczące pospółek:
uziarnienie do 50mm,
łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%,
zawartość frakcji pyłowej do 2%,
zawartość cząstek organicznych do 2%.
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2.2. Grunty do zasypania dołów i wykopów
Do zasypywania dołów i wykopów oraz wymiany gruntu w wykopie należy użyć gruntu przepuszczalnego o
parametrach podanych dalej. Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne, gdyż nie
spełnia on wymagań gruntu zasypek. Dopuszcza się zasypywanie gruntem rodzimym tylko pod warunkiem,
że będzie to grunt niespoisty o właściwościach podanych w punkcie 2.3. Do wykonywania zasypki (zasypka
konstrukcyjna) oraz wymiany gruntów można stosować tylko grunty niespoiste określone w projekcie lub o
następujących właściwościach: dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości „U” nie mniejszym niż
4 (żwiry) lub 5 (pospółki i piaski), dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności
„k” nie mniejszej niż 8 (m/dobę).
2.3. Grunty do budowy nasypów konstrukcyjnych.
Wymagania:
max. średnica ziaren <120mm,
wskaźnik różnoziarnistości >3,
granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425mm lub 0,5mm <40 %
zawartość części organicznych <2 %
pęcznienie pod wpływem wody< 5 %
możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczania,
odporność na rozpad < 10 %.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00 Wymagania ogólne.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania BHP.
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania ze
sprzętu do:
•
odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, zrywarki, koparki, ładowarki, itp.),
•
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki,
urządzenia do hydromechanizacji itp.),
•
sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
Sprzęt do zagęszczenia należy dobrać w zależności od rodzaju gruntów. Sprzęt taki powinien być
zatwierdzony przez Inżyniera.
Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego

Dynamiczne

Statyczne

Dzia
łanie
sprzętu

Rodzaj sprzętu

Grunty niespoiste: piaski, żwiry,
pospółki

grubość warstwy
w cm
Walce gładkie
od 10 do 20
Walce okołkowane
Walce ogumione
od 20 do 40
(samojezdne i
przyczepne)
Płytki spadające
(ubijaki)
Szybko uderzające
ubijaki
Walce wibrujące
lekkie (do 5 ton)
średnie (5-8 ton)
Płyty wibrujące
lekkie

Mieszanki gruntowe z małą
zawartością frakcji
kamienistej
liczba
grubość warstwy
liczba
przejazdów
w cm
przejazdów
od 4 do 8
od 10 do 20
od 4 do 8
od 8 do 12
od 20 do 30
od 8 do 12
od 6 do 10
od 30 do 40
od 6 do 10

Grunty spoiste: pyły, iły

liczba
grubość warstwy
przejazdów
w cm
od 4 do 8
od 10 do 20
od 20 do 30
od 6 do 10
od 30 do 40

-

-

od 50 do 70

od 2 do 4

od 50 do 70

od 2 do 4

od 20 do 40

od 2 do 4

od 10 do 20

od 2 do 4

od 20 do 30

od 2 do 4

od 30 do 50
od 40 do 60
od 50 do 80

od 3 do 5
od 3 do 5
od 3 do 5

od 20 do 30
od 30 do 40

od 20 do 30
od 30 do 40

od 20 do 40
od 30 do 50
od 40 do 60

od 3 do 5
od 3 do 5
od 3 do 5

od 20 do 40

od 5 do 8

-

-

od 10 do 20

od 5 do 8

Sprzęt do robót odwodnieniowych i zabezpieczających
Grodzice stalowe zgodne z dokumentacją projektową i odpowiadające wymaganiom norm: PN-EN
12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000,
Pompy do wody zanieczyszczonej, Igłofiltry z agregatem pompowym
4. TRANSPORT
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania dotyczące środków
transportu podano w ST - 00 Wymagania ogólne. Wybór środków transportowych oraz metod transportu
powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku
oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do
wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST - 00 Wymagania ogólne.
W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy stosować się do postanowień norm PN-B-10736, PN-B-06050
i PN/92-B-10735. W warunkach ruchu pieszego należy przewidzieć przykrycie wykopu pomostami z bali dla
przejścia.
Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wys. 1,1 m, a w nocy oświetlony światłami ostrzegawczymi.
Wykopy należy prowadzić zgodnie z Projektem organizacji i technologii robót, zaproponowanym przez
Wykonawcę i przedłożonym do zatwierdzenia Inżynierowi wraz z Programem Robót. Dokumenty te będą
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uwzględniały wszystkie warunki w jakich wykonywane będą roboty ziemne. Należy instalować bezpieczne
zejścia do wykopów – wejście po drabinie do wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębok.
większej niż 1,0 m w rozstawie max.20,0 m.
5.2. Zakres wykonania robót
5.2.1. WYKOPY
Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokona ponownej weryfikacji położenia kabli, instalacji i innych struktur
podziemnych. Nie wolno dopuścić do zalania wykopów wodami opadowymi i uplastycznienia się gruntów
gliniastych. Zaleca się prowadzenie robót ziemnych w okresie o spodziewanych najmniejszych opadach
atmosferycznych. Czas wykonywania robót budowlanych w wykopach sprowadzić organizacyjnie do
minimum, a po ich zakończeniu wykopy wypełnić gruntem. W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego tj.
wszelkiego rodzaju kabli i przewodów wodociągowych oraz kanalizacyjnych nie dopuszcza się prowadzenia
prac ziemnych przy użyciu sprzętu mechanicznego. Wszystkie istniejące instalacje kolidujące z
projektowanymi obiektami i instalacjami należy odkopać i zabezpieczyć na długości minimum 1,5 m od
skrzyżowania mierząc prostopadle do osi prowadzonej instalacji
W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym należy przestrzegać następujących zasad:
w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu
powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy odpływ wód od krawędzi wykopu,
naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy, stan skarpy należy
sprawdzić okresowo w zależności od występowania czynników niekorzystnych (silne opady deszczu).
Wykopy będą wykonywane do określonej głębokości mechanicznie a dna wykopu ręcznie. Do wykonania
powierzchni wykopu budowlanego w jednorodnych i spoistych gruntach należy zastosować gładkie łopaty
koparki Jeśli w wyniku zaniedbania lub z innego powodu wykonawca wykona wykopy głębiej niż zostało to
określone, lub jeżeli spowoduje rozluźnienie gruntu w obszarze wysokości posadowienia, nie będzie mógł
zgłaszać roszczenia o wynagrodzenie za przywrócenie pierwotnego zagęszczenia ułożenia. W wilgotnych
gruntach tego rodzaju powierzchnia nie może być zgęszczona później żeby zapobiec zmiękczeniu będzie on
musiał zasypać powstałe przegłębienia właściwymi materiałami w sposób zaaprobowany przez Inżyniera.
Pionowe ściany wykopów od strony obiektów istniejących należy zabezpieczyć stalowymi kształtownikami
szalunkowymi przed osuwaniem się gruntu. W czasie trwania wykopów stopień nachylenia będzie
utrzymywany w taki sposób aby umożliwić stały odpływ wody. Jeśli pojawią się takie wskazania,
zainstalowane zostaną tymczasowe rowy odwadniające w celu zmiany biegu wody powierzchniowej, która może
utrudnić pracę. W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej
projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich
decyzji. Tolerancje wykonywania wykopów : ±15 cm dla wykopów o szerokości dna większej niż 1,5 m,
5.2.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi.
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi w
dokumentacji projektowej. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy.
Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny być wpisywane w dzienniku budowy.
5.2.1.2. Sprawdzenie zgodności istniejących warunków gruntowo-wodnych z dokumentacją projektową
Po wykonaniu wykopu należy dokonać jego odbioru, który powinien potwierdzić zgodność przyjętych w
projekcie warunków gruntowych w poziomie posadowienia z rzeczywistymi. Stwierdzenie rzeczywistych
warunków gruntowych powinno być wpisywane w dzienniku budowy. W przypadku stwierdzenia
występowania innych gruntów, mogących mieć wpływ na przyjęte rozwiązania projektowe w zakresie
posadowienia obiektu, należy o tym fakcie zawiadomić Inżyniera w celu podjęcia odpowiednich działań..
5.2.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopów
Stateczność wykopu powinna być zabezpieczona przez:
zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopów o ścianach pionowych;
utrzymanie odpowiedniego kąta nachylenia ścian wykopów ze skarpami.
Jeśli wzdłuż wykopu odbywa się komunikacja, to powinna być zastosowana odpowiednia obudowa. Warunek
taki powinien być również spełniony, jeśli w obrębie klina odłamu ścian wykopu określonego wg PN-B-10736
znajdują się fundamenty budowli posadowionej powyżej dna wykopu.
Wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na wyznaczone
miejsce.
5.2.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Warstwa gruntu o
grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio
przed wykonaniem fundamentu - wykonać ręcznie. W przypadku przegłębienia wykopów poniżej
przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć
się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji.
5.2.2. WARSTWY FILTRACYJNE, PODSYPKI, NASYPY
Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:
Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. Przed
rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych.
Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grub. max
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25cm. Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni
rzutu obiektu. Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji tech., lecz nie mniejszy od Is=0,9 wg
próby normalnej Proctora.
Warunki wykonania podkładu pod posadzki:
Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. Przed rozpoczęciem
układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. Układanie podkładu
należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. Całkowita grubość podkładu według
projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu.
Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Is=0,98 wg próby normalnej Proctora.
5.2.3. ZASYPKI
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki:
- Zasypki należy wykonywać z gruntów piaszczystych, żwiru lub pospółki. Górną warstwę zasypki o
grubości około 0,50 m należy wykonać z gruntów sypkich o wskaźniku wodoprzepuszczalności równym
8,0 m na dobę. Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie zasypów w granicach klina odłamu przy użyciu ciężkiego sprzętu, np. spychacza. Zasypki można zagęszczać ręcznie lub mechanicznie.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niż określony w projekcie danego obiektu.
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to wykonawca
powinien powtórnie wykonać zagęszczenie. Zasypywanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio
po zakończeniu robót. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu oczyścić z odpadków materiałów
budowlanych i śmieci. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
• 0,25m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
• 0,4m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu winien spełniać wymagania dokumentacji technicznej.
Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
5.2.4. NASYPY
Przygotowanie podłoża pod nasyp obejmuje:
a)
usunięcie darniny i ziemi roślinnej oraz usuniecie i wymianę gruntów słabych, np. torfy, namuły
organiczne itp. zgodnie z projektem (o wystąpieniu gruntów słabych, których badania geologiczne
nie wykazały należy zawiadomić projektanta). Kształt podłoża powinien uwzględnić przewidywane
projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaże, ubezpieczenia stopy itp.,
b)
zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża do osiągnięcia wymagań jak dla nasypu a następnie
powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego związania z nasypem,
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5m od
powierzchni terenu JS = 0,97.
c)
gdy w podłożu występują grunty wysadzinowe, które mogą przemarzać a projekt nie przewiduje
pokrycia ich warstwą zabezpieczającą należy je usunąć na głębokość przemarzania,
Ogólne zasady wykonywania nasypów
• Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia dobrych warunków
odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy powinny posiadać nachylenie do ok. 5%
w kierunku poprzecznym.
• Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia
warstwy poprzedniej.
• Grubość warstw w zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających określa się na podstawie
próbnego zagęszczenia.
• Dla uniknięcia przestojów odcinek robót należy podzielić na części tak aby procesy wbudowywania
gruntu, zagęszczania i kontroli jakości mogły być realizowane w tym samym czasie.
• Nachylenie i linie skarp oraz rzędne korony określa projekt. Kształt nasypu powinien uwzględnić
poprawki na osiadanie podłoża i korpusu, które powinny być podane w projekcie.
Grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie z projektem. Wykonanie nasypu z różnych gruntów.
gdy projekt nie określa miejsca ich wbudowania, dopuszczalne jest tylko dla obiektów kategorii III i IV, przy
czym należy przestrzegać następujących warunków:
a) grunty mniej przepuszczalne powinny być układane w środkowej części nasypu, a grunty bardziej
przepuszczalne bliżej skarp,
b) grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających filtrację lub poślizg.
c) w sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty powinny mieć takie uziarnienie, aby na skutek
działania filtracji nie powstały odkształcenia w postaci kawern i rozmyć.
Wbudowanie i zagęszczenie gruntu.
Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien posiadać
wilgotność naturalna W n zbliżoną do optymalnej W opt., określonej według normalnej metody Proctora.
Zaleca się aby:
a)
dla gruntów spoistych wilgotność W n była w granicach W opt. ± 2%
b)
dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych wilgotność W n ≥ 0,7 W opt, przy czym górna granica
wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających
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W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotność znacznie wyższą od dopuszczalnej przed wbudowaniem
należy przesuszyć go na odkładzie. Przy wilgotności niewiele przekraczających dopuszczalne (do2% ),
można grunt wbudować w warstwę i pozostawić w stanie nie zagęszczonym do czasu obniżenia wilgotności.
Jeżeli grunt posiada wilgotność naturalną mniejszą od dopuszczalnej należy go nawilżyć.
Zagęszczanie gruntu o wilgotnościach naturalnych wykraczających poza podane wyżej granice możliwe jest
w następujących przypadkach:
a)
zastosowania odpowiedniego sprzętu , który umożliwi uzyskanie zagęszczenia zgodnego z
wymaganiami
b)
gdy objętość nie odpowiadającego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objętości
warstwy, a wyniki zagęszczenia będą zgodne z wymaganiami
Nie nadają się do wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone (gruzem, odpadkami, częściami roślinnymi
itp), grunty których jakości nie można skontrolować oraz grunty zamarznięte.
Nie nadają się również do wbudowania bez specjalnych zabiegów grunty:
• zawartości części organicznych większej niż 3%
• zawartości frakcji ilastych powyżej 30%
• spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym,
• skażone chemicznie.
Nasypy z gruntów sypkich można wykonywać jedynie w przypadku możliwości uzyskania wymaganego
zagęszczenia. W przypadku wbudowywania gruntów o bardzo zróżnicowanym uziarnieniu (np. aluwia rzek
górskich) należy zapobiegać rozsegregowywaniu się ich podczas wyładowywania ze środków
transportowych. Rozsegregowany materiał nie może być wbudowany w strefy stykowe z innymi gruntami, z
podłożem oraz budowlami betonowymi.
Wymagana dokładność wykonania nasypów.
Szerokość korony nie powinna różnić się od szerokości projektowanej więcej niż o 10 cm, a krawędź korony
nie powinna mieć widocznych załamań. Pochylenie skarp i nasypów nie może różnić się od projektowanych
pochyleń więcej niż o 10%. Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 „Wymagania Ogólne"
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:
zgodność wykonania robót z dokumentacją,
sprawdzenie rzędnych dna wykopu (tolerancja rzędnych dna wykopów ±2 cm),
prawidłowość wytyczenia robót w terenie,
przygotowania terenu,
rodzaju i stan gruntu w podłożu,
wymiarów wykopów
stateczności skarp, zabezpieczenia i odwodnienia wykopów.
6.2. Wykonanie podkładów, nasypów i zasypki
Sprawdzeniu podlega:
przygotowanie podłoża,
rodzaj użytego materiału,
grubość i równomierność warstw,
sposób i jakość zagęszczenia.
Przy sprawdzaniu jakości wykonania zasypek konstrukcyjnych i nasypów szczególną uwagę należy zwrócić
na: badania przydatności gruntów przeznaczonych na zasypkę i nasypy
badania zagęszczenia wykonywanej zasypki i nasypów
6.2.1. BADANIE PRZYDATNOŚCI GRUNTÓW PRZEWIDZIANYCH NA ZASYPKĘ I NASYPY
Badanie przydatności gruntu do zasypki wykopów należy przeprowadzić na próbkach pobranych z każdej
partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 500
3
m . Badanie wykonać wg PN-88/B-04481.
W każdym badaniu należy określić następujące właściwości:
skład granulometryczny wg PN-B-04481,
zawartość części organicznych wg PN-B-04481,
wilgotność naturalną wg PN-B-04481,
wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego wg PN-B-04481,
kapilarność bierną wg PN-B-04493,
wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01.
6.2.2. BADANIE KONTROLNE PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ZASYPKI I NASYPÓW
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki polegają na sprawdzeniu:
grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczeniu, badania należy przeprowadzić nie
2
rzadziej niż jeden raz na 500 m warstwy ,
prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, odwodnienie każdej
warstwy,
grubość każdej warstwy i jej wilgotność przy zagęszczeniu, badania należy przeprowadzić nie rzadziej
2
niż jeden raz na 500m warstwy, nadania spadków warstwom gruntów spoistych, przestrzegania
ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów, w szczególności:
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6.2.3. SPRAWDZENIE ZAGĘSZCZENIA ZASYPKI I NASYPÓW
Sprawdzenie zagęszczenia polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is z
wartością podaną w projekcie danego obiektu lub stosunku modułów odkształcenia.
Oznaczenie wskaźnika zgęszczenia należy przeprowadzić według BN-77/8931-12, a modułów odkształcenia
według BN-64/8931-02.
Zagęszczenie należy skontrolować dla każdego obiektu nie rzadziej niż:
1) Przez Wykonawcę:
2
1 raz w trzech punktach na 100 m warstwy przy określaniu wartości Id,
2
1 raz w trzech punktach na 200 m warstwy przy określeniu pierwotnego i wtórnego modułu
odkształcenia.
2) Przez Inżyniera:
2
1 raz w trzech punktach na 300 m warstwy przy określaniu wartości Id,
2
1 raz w trzech punktach na 1000 m warstwy przy określeniu pierwotnego i wtórnego modułu
odkształcenia.
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisać do dokumentów laboratoryjnych.
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być
potwierdzona przez Inżyniera wpisem do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST - 00 Wymagania ogólne.
3
Dla wykonania wykopów jednostką obmiarową jest – m
3
Dla wykonania podkładów i nasypów jednostką obmiarową jest – m
3
Dla wykonania zasypek jednostką obmiarową jest – m
3
Dla transportu gruntu jednostką obmiarową jest – m
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i
sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST.- 00. Wymagania ogólne.
Odbiór robót ziemnych wykonywany jest w/g zasad przewidzianych dla odbioru robót zanikających i ulegających
zakryciu. Odbiorowi podlega wykonanie i zasypanie każdego wykopu dla obiektów, robót lub instalacji
przewidzianej Kontraktem, jak również nasypu,.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane Roboty podano w ST - 00 „Wymagania
Ogólne"
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.
Normy
1 PN-B-06050:1999
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
2 PN-86/B-02480
Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
3 PN-B-10736:1999
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych
kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
4 BN-72/8932-01
Roboty ziemne.
5 PN-B-02481:1999
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
6 BN-77/8931-12
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
7 PN-B-10736:1999
Przewody podziemne. Roboty ziemne.
8 BN-83/8836-02
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
9 PN-68/B-06050
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.
11 PN-81/B-04452
Grunty budowlane. Badania polowe.
12 PN-88/B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
13 PN-60/B-04493
Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.
14 PN-86/B-02480
Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
15 PN-S-02205:1998
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
16 PN-EN 12063:2001
Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne.
10.2.
Inne
•
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i
drogowych Dz.U.01.118.1263.
•
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych(Dz.U.z 2003r. Nr 47 poz. 401).
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania wykonania i odbioru robót związanych z
budową sieci wodociągowej w ramach inwestycji pt: Budowa sieci wodociągowej w m. Dołhobrody, Kuzawka,
Zaświatycze.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót przy przebudowie i
budowie sieci wodociągowej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci wodociągowej .
Zakres stosowania dotyczy budowy sieci wodociągowych w gruntach nawodnionych i nienawodnionych.
Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót:

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót w zakresie sieci
wodociągowej i obejmują roboty wykonywane na obiektach jak w tytule.

-

UWAGA ! Szczegółowa zestawienie materiałów i robót zgodnie z projektem technicznym ( budowlanym ).
Zakres robót przy wykonywaniu sieci wodociągowej obejmuje:
oznakowanie robót,
dostawę materiałów,
wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy próbne oraz
podwieszenie instalacji obcych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem,
przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
ułożenie przewodów wodociągowych, montaż rur ochronnych i armatury
zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu,
odtworzenie nawierzchni po robotach,
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
1.4. Określenia podstawowe
Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.
wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę,
sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza budynkiem odbiorców,
zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne,
przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od
stacji wodociągowej do przewodów rozdzielczych,
przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu magistralnego do
odgałęzień domowych i innych punktów czerpalnych,
odgałęzienie domowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z wodomierzem łączący sieć wodociągową
z wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę.
blok oporowy –betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi
przemieszczeniami.
Woda do spożycia przez ludzi- woda spełniająca wymagania jakościowe określone w RMZ z dnia 19.11.2002 w sprawie
wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi -Dz.U. 203/02 poz. 1718.
Ciśnienie robocze instalacji, prob., (lub poper)- obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w
żadnym jej punkcie. Ciśnienie dopuszczalne instalacji- najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w
najniższym punkcie instalacji.
Ciśnienie próbne, pprób- ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności.
Ciśnienie nominalne PN- ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze
odniesienia równej 20 °C.
Temperatura robocza, trob,- obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji
projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej
punkcie. Średnica nominalna (DN lub dn)-średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą
średnicy rzeczywistej (dla rur - średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej)
wyrażonej w milimetrach.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót:
Wykonawca wykona na własny koszt projekt organizacji ruchu oraz harmonogram robót.
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.
.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z
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wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację
projektową: -dostarczoną przez Zamawiającego, -sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3.
Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie
może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali
rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i
SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą używane 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:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposób 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:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciw pożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt
przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez
personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował,
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów
i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i
ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w
obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i
zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.6. Ochrona i utrzymanie
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.7. 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 . w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. Z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i
będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci wodociągowej powinny odpowiadać
normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom
europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały
powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Materiały mające kontakt z wodą do picia muszą
posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.
2.2.Wymagania dotyczące stosowanych materiałów:
Rury przewodowe- rodzaj rur, ich średnice zależne są od istniejących przewodów i zostały uzgodnione w
projekcie budowlano-wykonawczym.
Do wykonania sieci wodociągowej stosuje się następujące materiały:
Zaprojektowano wodociąg z rur wodociągowych, ciśnieniowych PVC 110 mm (1,0 MPa), wg PN-74/C89200, kielichowych, z uszczelką systemową, o średnicy:
- DN 100mm (PCV 110 mm x 4,2 mm), PN 10, SDR 26
Montowane rurociągi winny spełniać warunki zawarte w normach:
- PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody
oraz do ciśnieniowego odwodnienia i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią - Nieplastyfikowany
Poli(chlorek winylu) (PVC) - Część 2: Rury.
- PN-EN ISO 1452-3:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody
oraz do ciśnieniowego odwodnienia i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią - Nieplastyfikowany
Poli(chlorek winylu) (PVC) - Część 3: Kształtki
- PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów – Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek
złączy rur wodociągowych i odwadniających – Część 1: Guma.
Atest higieniczny HK/W/0286/01/2008 Systemy przewodowe z PVC – U, wydany w 2008r. przez
Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.
Rurociągi montować przez złącza kielichowe na uszczelkę elastomerową montowaną mechanicznie przez
producenta rur. Odcinki wodociągu pod drogami utwardzonymi (droga krajowa, powiatowa i drogi gminne)
wykonać z rur PE zgrzewanych, instalowane na typowych płozach ślizgowych w rurach osłonowych. Rury
osłonowe pod drogami instalowane metodami bezwykopowymi ( przewiertem lub przeciskiem
sterowanym).
Zaprojektowano wodociąg z rur wodociągowych, ciśnieniowych PE :
- PE 100 (PE-HD) ( Ø 110 mm x 4,2 mm), PN 10, SDR 17,
- PE 100 (PE-HD) ( Ø 225 mm x 20,5 mm), PN 10, SDR 17 ( rura osłonowa ),
Montowane rurociągi winny spełniać warunki zawarte w normach:
- PN-EN 12201-2:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody –
Polietylen (PE) część 2: Rury.
- PN-EN 12201-3:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody –
Polietylen (PE) część 3: Kształtki.
Rurociągi montować przez zgrzewanie doczołowe przy zastosowaniu automatycznych zgrzewarek
systemowych posiadające możliwość wydruku dokumentującego jakość i warunki wykonanych zgrzewów,
w sposób trwały umożliwiający dołączenie wydruku do dokumentacji odbiorowej. Rury osłonowe z rur
stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie lub PE o średnicy wewnętrznej większej od 1,5 średnicy
zewnętrznej rury chronionej. Końce rur zabezpieczyć typowym manszetami. Rurociągi w rurach
osłonowych prowadzić z zastosowaniem typowych płóz centrujących montowanych na rurze wodociągowej
w rozstawie co 1,0m. Projektowane wodociągi układać zgodnie z warunkami i zaleceniami producenta,
zgodnie z : PN-B-10725:1997 - „Wodociąg. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania”.
Armatura odcinająca- należy stosować:
Armatura i uzbrojenie, wg: PN-EN1074-1÷5:2002, PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN12201-1, BN77/5213-04.
- zasuwy żeliwne ( żeliwo sferoidalne ) klinowe owalne kołnierzowe z miękkim doszczelnieniem serca i obudowy wraz z
obudową teleskopową i skrzynką uliczną. Zasuwy, zgodne z PN-EN 1074-1;2002 „Armatura wodociągowa.
Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne ” i PN-EN 1074-2;2002 + PNEN 1074-2;2002/A1 „Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 2:
Armatura zaporowa ”
- kształtki żeliwne ( żeliwo sferoidalne ) kołnierzowe. Kołnierze żeliwne i ich połączenia, zgodnie z PN-EN
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12842;2012 „ Kształtki z żeliwa sferoidalnego do systemów przewodowych z PVC-U lub PE. Wymagania i
metody badań” i PN-EN 1092-2;1999 „ Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury,
łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne i PN-EN 1563;2012 „ Odlewnictwo. Żeliwo
sferoidalne. Trójniki kołnierzowe, zgodnie z PN-EN 545;2010 „ Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa
sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań” i PN-EN 1563;2012 „
Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne”.
- Obudowy do zasuw, zgodnie z PN-EN 10025-2;2007 „ Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnej.
Część 2; Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niespawanych” i PN-EN 1563;2012 „
Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne ”.
- Skrzynki do zasuw, zgodnie z AT/2012-02-2873 Aprobata techniczna IBDiM Studzienki niewłazowe żeliwne
z polietylenu HDPE i poliamidu P do kanalizacji. „ Skrzynki uliczne do armatury wodociągowej i armatury dla
ścieków”
- Trzpienie zasuw i hydrantów należy obudować skrzynkami ulicznymi.
- Skrzynki w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem, należy obetonować w odległości min. 0,3 m od ich
skrajów na powierzchni terenu.
- Węzły i uzbrojenie zabezpieczyć przed przemieszczaniem za pomocą betonowych bloków oporowych
wykonanych, zgodnie z BN-81/9122-05 „Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania” i BN-81 9192-04
„Bloki oporowe prefabrykowane”.
- Stopa bloku oraz ściana tylna muszą być oparte na rodzimym gruncie.
- Pomiędzy blokiem oporowym, a rurociągiem umieścić dwie warstwy folii.
Beton- beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien być zgodny z wymaganiami
normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.
Zaprawa cementowa- zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501.
Kruszywo na podsypkę- pod rurociągi może być wykonana z piasku lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien
odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.
Studzienka wodomierzowa:
- studnia pomiarowa ( wodomierzowa ) z kręgów żelbetowych wg. KB 4.12.1(6) o Ø 2600 m, z płytą żelbetową
nastudzienną, pierścieniem odciążającym i dwoma włazami żeliwnym dn 600mm, typu ciężkiego klasy D 40
kN, wg. PN-87/H-74051/00(01,02) oraz dwiema wywiewkami KO o średnicy dn 150 mm. Przejścia
rurociągów przez ściany studni żelbetowej wykonać jako szczelne w tulejach gumowo-elastycznych. Studnię
należy wykonać wg PN-B-10729:1999r. „Kanalizacja Studzienki kanalizacyjne” i zgodnie z zaleceniami
producenta oraz EN 1917:2002, EN 1917:2002/AA:2008. Studnię wyposażyć w wodomierz i antyskażeniowy
zawór EA dn 100mm.
Elementy montażowe- montażowe należy stosować:
Uzbrojenie sieci wodociągowej montuje się bezpośrednio w gruncie.
Uszczelnienia elastomerowe zgodnie z PN-EN 681-1 lub 681-2.
Armaturę należy łączyć z wytycznymi podanymi przez producenta.
- Przygotowanie gotowych węzłów polega na montażu całego kompletu kształtek na powierzchni terenu.
- Montaż rurociągu wraz z węzłami odbywa się na poboczu lub na dnie wykopu.
- Skrzynki uliczne zasuw zabezpieczyć płytami betonowymi o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,15 m lub betonem B15 w promieniu 0,5 m.
- Zasuwy oznakować tabliczkami informacyjnymi wg PN-86/B-099700.
- PN- 82/ M- 74001 “Armatura przemysłowa – Wymagania i badania przy odbiorze”
- PN- 85/M- 74081 “Skrzynki uliczne do zasuw”
- Zasuwy oznakować tabliczkami informacyjnymi wg.PN- 86/B- 09700.
2.3. Składowanie materiałów
Rury przewodowe- należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób
gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków bhp.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na całej swej
długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur PE nie powinna przekraczać 1,5 m.
Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w
o
miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30 C,
Armatura przemysłowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)
Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję.
Kruszywo- składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu. Podłoże
składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.
Cement- składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. Składowany cement musi
być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dot. 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 Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie
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gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być zamieniany bez jego zgody.
3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i wykończeniowych:
piłę motorową łańcuchową 4,2 KM,
żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton,
3
3
koparkę podsiębierną 0,25 m do 0,40 m ,
spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM,
sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
3.3. Sprzęt do robót montażowych
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy:
żurawie samochodowe od 5 do 6 t,
wciągarkę ręczną od 3 do 5 t,
zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA,
3
pojemnik do betonu do 0,75 dm .
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków
wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu:
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
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.
4.2. 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.
4.3. 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.
4.4. 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.
4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie spowodują:
segregacji składników,
zmiany składu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki,
obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych oraz
zapewnią właściwy czas transportu umożliwiający prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie mieszanki.
4.6. Transport kruszywa
Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. Wykonawca zapewni środki transportowe
w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót.
4.7. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed wilgocią.
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący transport:
samochód dostawczy do 0,9 t,
samochód skrzyniowy do 5 t,
samochód samowyładowczy od 25 do 30 t,
samochód beczkowóz 4 t,
przyczepę dłużycową do 10 t,
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę
geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez
Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
5.2. 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 stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne),
a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi nadzoru. 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 powinny
być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki:
a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren;
b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren
przylegający do wykopu;
c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość.
5.2.1. Prace rozbiórkowe
Prace rozbiórkowe obejmują usunięcie z pasa wywłaszczenia (montażowego) resztek starych budowli, chodników,
krawężników, nawierzchni drogowych, ogrodzeń i innych, w stosunku do których zostało to przewidziane w
Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez Inżyniera Kontraktu. Wszystkie obiekty przewidziane do
rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez
powodowania zbędnych uszkodzeń i odwiezione w miejsce wskazane przez Inżyniera Kontraktu. Bezużyteczne
elementy i materiały powinny być wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku składowania tych materiałów
poza pasem wywłaszczenia Wykonawca powinien uzyskać na to pisemną zgodę właściciela gruntu. Doły (wykopy)
po usuniętych budowlach lub ich elementach, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacją
Projektową będą wykonywane wykopy powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec
gromadzeniu się w nich wody opadowej. Jeżeli budowle przeznaczone do usunięcia stanowią elementy użytkowanego
układu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca może przystąpić do prac rozbiórkowych dopiero po
zapewnieniu odpowiedniego objazdu.
5.3. Roboty ziemne
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i podbudowy, a materiał
z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu podanym w p. 5.1.1. Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy
wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i
podwiesić na szerokości wykopu. Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie są
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to powinny one być
zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych lub
impregnacyjnych właściwych dla danego materiału. Metoda wykonywania wykopów ręcznie z zastosowaniem
urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez
Wykonawcę w miejsce wskazane przez Inżyniera Kontraktu. Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od
najniżej położonego punktu rurociągu przesuwając się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać
przez ułożenie przy jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki
robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub klamrami.
Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy powinna być dostosowana do średnicy przewodu i wynosić 0,8 m
plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego głębienia.
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. Wykop powinien być zabezpieczony barierą o wysokości 1,0 m. Dno wykopu powinno być równe i
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno być ono na poziomie wyższym od
rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed
wykonaniem podsypki i ułożeniem przewodów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób
uzgodniony z Inżynierem Kontraktu.
5.4. Przygotowanie podłoża
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub
żwiru z piaskiem o grubości 10 cm, zgodnie z dokumentacją projektową.
W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości 10 cm zgodnie z dokumentacją
projektową.
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Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej.
5.5. Roboty montażowe
5.5.1. Warunki ogólne
Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie mniej jednak
niż 0,1%.
Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i przewód
przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni
projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o
średnicy poniżej 1000 mm. I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić:
- w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m (zaleca się zagłębienie osi -1,8 m)
Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy znajduje się
powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna być
zgodna z dokumentacją.
5.5.2. Wytyczne wykonania przewodów
Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej długości co najmniej na
1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez
obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania
uszczelnienia złączy. Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący:
rury z tworzyw sztucznych PCV poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.
kształtki żeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi dostarczonymi w komplecie
przez producenta rur.
kształtki żeliwne kołnierzowe przez skręcenie kołnierzy śrubami z podkładką i nakrętką w wykonaniu odpornym na
korozję (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim założeniu uszczelki gumowej pomiędzy
łączonymi kołnierzami.
Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, gdy kąt
nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości:
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej strzałki ugięcia
przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni,
b) dla pozostałych przewodów, gdy wielkość zmiany kierunku w pionie lub poziomie na połączeniu rur
o
(złączu kielichowym) przekracza 2 kąta odchylenia.
o
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30 C.
5.5.3.
Wytyczne wykonania bloków oporowych
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody powinno być zgodne z
dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach,
pod zasuwami, hydrantami, a także na zmianach kierunku:
- dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek,
Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony. W przypadku
braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać
betonem klasy B15. Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie
mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy B15 izolując go od
przewodu dwoma warstwami papy. Wykop do rzęd nej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą,
natomiast poniżej - do rzędnej spodu bloku - wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem. Wykop w
miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociągowego.
5.5.4.
Armatura odcinająca
Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować:
- na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach),
- na odgałęzieniu do hydrantu,
- w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.
5.5.5.
Hydranty nadziemne
Hydranty należy umieszczać:
- w terenie niezabudowanym w odległości 150 m jeden od drugiego,
- w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.
5.5.6.
Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie
oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
powinna wynosić dla przewodów z rur PCV - 0,3 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być
grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-B-02480. Materiał zasypu w
obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu. Pozostałe
warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaźnik
zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z dokumentacją projektową. W przypadku prowadzenia robót ziemnych w
istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1,
należy zastąpić górną warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i
badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni 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 organizowanie i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:
- zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,
- określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- określenie stanu terenu,
- ustalenie składu betonu i zapraw,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
- ustalenie metod wykonywania wykopów,
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością
zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu. W szczególności kontrola powinna obejmować:
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych punktów
niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów,
- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
- sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie
- 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,
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,
- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia,
badanie ułożenia przewodu na podłożu,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,
badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przed korozją,
sprawdzenie montażu armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia skrzynek zasuw i hydrantów,
badanie szczelności całego przewodu,
badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych
jego warstw.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić
więcej niż ± 5 cm,
odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ±3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm,
różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie dla przewodów z
tworzyw sztucznych ± 5 cm,
dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć dla
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm,
dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: dla przewodów z
tworzyw sztucznych ± 5 cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
zmniejszenia jego do zera,
stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien wynosić
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mniej niż 0,97.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej wymienione elementy
2
składowe, obmierzone według innych jednostek: - rozbiórka nawierzchni w m
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera Kontraktu jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z
przebudową linii wodociągowych, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów,
- przygotowanie podłoża,
- roboty montażowe wykonania rurociągów,
- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być
mniejsza od 50 m i powinna wynosić około 300 m dla przewodów z tworzywa sztucznego PCV bez względu na
sposób prowadzenia wykopów. Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru
odcinka przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. Inżynier Kontraktu dokonuje odbioru robót
zanikających.
8.3. Odbiór końcowy
Odbiorowi końcowemu podlega:
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu
protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych),
- badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),
- badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakresie badań
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania.
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy
odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania
przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną
dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w
dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy.
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny.
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociągowej obejmuje:
- dostawę materiałów,
- wykonanie robót przygotowawczych, w tym prac rozbiórkowych,
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- wykonanie wykopu w gruncie III - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podłoża i fundamentu,
- ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia,
- przeprowadzenie próby szczelności,
- przeprowadzenie badań bakteriologicznych,
- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary i badania.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania
4. PN-88/B-06250 Beton zwykły
5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
7. PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
9. PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne Armatura przemysłowa. Ogólne
wymagania badania
10. PN-92/M-74001/ PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne.
11. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
12. PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa
13. PN-EN 12201
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE)
14. ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody.
10.2. Inne dokumenty
1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociągowych – 2001 r.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV, Arkady 1989 r. –
Roboty ziemne
4. Ustawa Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r.
5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.– o ochronie przeciw. (jedn. tekst Dz. U. Z 2002. Nr 147, poz. 1229).
7. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.).
8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.).
9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jedn. teks Dz. U. Z 2004 r. Nr 204, poz.2086).
10. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).
11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. – w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci, uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38, poz. 455).
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemów zgodności,
wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz
sposobu oznakowania wyrobów budowlanych oznaczeniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezp. i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobu deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia Zamawiającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
20. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 1 :
Wymagania ogólne
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21. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody.
Polietylen (PE). Część 1 : Wymagania ogólne
22. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody.
Polietylen (PE). Część 2 : Rury
23. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody.
Polietylen (PE). Część 3 : Kształtki
24. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody.
Polietylen (PE). Część 4 : Armatura
25. PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne
26. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody, Rury.
27. PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody, Kształtki.
28. PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze
29. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania
30. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.
31. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.
32. PPN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe.
33. PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1,0 MPa.
34. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych.
35. PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarów.
36. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części
składowych.
37. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 – COBRTI INSTAL
38. Katalog techniczny Wavin
39. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
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Załącznik 1
........................................... , dnia ............................... r.
PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO - CZĘŚCIOWEGO
SIECI WODOCIĄGOWEJ
1. Przedmiot odbioru
Przewód tranzytowy, magistralny, rozdzielczy *...................................................................................**,
zrealizowany w ........................................... w ul. ..................................... na odcinku .......................... .
nazwa miejscowości

o średnicy DN/lD*, DN/OD* ................................................... długości L = ....................................................................
wykonany z materiału ........................................................... ...................................................
uzbrojony w armaturę ........................................................... ......................................................
zaprojektowany przez........... . .............................................. ...................................................
uzgodniony przez .................................................................. .......................................................

.

nazwa przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji

Nr uzgodnienia .................................. , okres budowy od dnia do dnia .................................. .
2. Skład Komisji, której przewodniczy inwestor:
Poz.

-

Imię i nazwisko

1.

Inwestor

2.

Wykonawca

3.

Nadzór

4.

Użytkownik

5.

Projektant

Instytucja

Stanowisko

Uwagi)

1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidencyjne: uprawnień
budowlanych i Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

3. Wykonawca przedstawił następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę;
c) projekt.
b) dziennik budowy;
d) .....................................................
4. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty:
a) protokół z badania szczelności przewodu;
c) inwentaryzację geodezyjną ( szkicową );
b) dla rur, kształtek i armatury - certyfikaty
d) ..................................... .
zgodności albo deklaracje zgodności z
.................................... .
polskimi normami lub aprobatami
technicznymi
5. Komisja stwierdza, że przewód wodociągowy będący przedmiotem odbioru:
5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawioną dokumentacją oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru
5.2. może zostać " nie może zostać " zasypany
Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu nie zostały zamieszczone* zostały zamieszczone*
i podpisane pozostałe ustalenia komisji.
6. Podpisy członków Komisji
Inwestor :
Wykonawca:
Nadzór:
Użytkownik:
Projektant:
1. ....................

2. .....................

3. ....................

4. .......................

5. ....................

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik 2
........................................... , dnia ............................... r.
PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO - KOŃCOWEGO
SIECI WODOCIĄGOWEJ
1. Przedmiot odbioru
Przewód tranzytowy, magistralny, rozdzielczy *...................................................................................**,
zrealizowany w ........................................... w ul. ..................................... na odcinku .......................... .
nazwa miejscowości

o średnicy DN/lD*, DN/OD* ................................................... długości L = ....................................................................
wykonany z materiału ........................................................... ...................................................
uzbrojony w armaturę ........................................................... ......................................................
zaprojektowany przez........... . .............................................. ...................................................
uzgodniony przez .................................................................. .......................................................

.

nazwa przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji

Nr uzgodnienia .................................. , okres budowy od dnia do dnia .................................. .
2. Skład Komisji, której przewodniczy inwestor:
Poz.

-

Imię i nazwisko

1.

Inwestor

2.

Wykonawca

3.

Nadzór

4.

Użytkownik

5.

Projektant

Instytucja

Stanowisko

Uwagi)

1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidencyjne: uprawnień
budowlanych i Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

3. Wykonawca przedstawił następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę;
c) .....................................................
b) dziennik budowy;
.....................................................
4. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty:
a) protokół odbioru technicznych d) wyniki badań stopnia zagęszczenia
częściowych przewodu wodociągowego;
gruntu zasypki wykopu;
.....................................................
b) projekt z wprowadzonymi zmianami
e) inwentaryzacja geodezyjna;
podczas budowy;
f) .....................................................
c) wyniki badań bakteriologicznych;
.....................................................
5. Komisja stwierdza, że przewód wodociągowy będący przedmiotem odbioru:
5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawioną dokumentacją oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru
5.2. może zostać " nie może zostać " zasypany
Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu nie zostały zamieszczone* zostały zamieszczone*
i podpisane pozostałe ustalenia komisji, w tym dotyczące stwierdzonych wad i terminu ich usunięcia.
6. Podpisy członków Komisji
Inwestor :
Wykonawca:
Nadzór:
Użytkownik:
Projektant:
1. ....................

2. .....................

3. ....................

4. .......................

5. ....................

* niepotrzebne skreślić
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