
 

 

1 

 
 
 

SIECI WODOCIAGOWE    
 BUDOWA SIECI  WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ Z PRZYŁĄCZAMI   
         OD SUW KROBIELEWKO  DO  MIEJSCOWOŚCI WIEJCE 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT  
 
 
 

ST.1.0.0. 
WYMAGANIA OGÓLNE 

 
 
 

INWESTOR  :      ZWIK  SKWIERZYNA 
 Ul. Chrobrego 5   ; 66-440  SKWIERZYNA 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

2 
 

   SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. Wstęp 
   
      1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)   

        1.2. Zakres stosowania ST   

        1.3. Zakres robót objętych ST   

        1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
        1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

        1.6. Określenia podstawowe 

   
 2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych  
   
      2.1. Wymagania ogólne  
        2.2. Składowanie materiałów 
        2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 

 3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  
  
      3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn   
        3.2. Sprzęt i maszyny, który mogą być użyte do wykonywania robót (podstawowe)   
        3.3. Pozostały sprzęt, maszyny oraz sprzęt i maszyny zamienne 

   
4. Wymagania dotyczące środków transportu  
  
        4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu   
          4.2. Transport materiałów 

 
5. Wykonanie robót  
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
5.2. Roboty przygotowawcze 
5.3. Roboty rozbiórkowe, rozbiórki wykonane metodą wybuchową 
5.4. Projekt zagospodarowania terenu budowy 
5.5. Projekt organizacji budowy 
5.6. Projekt technologii i organizacji montażu 
5.7. Czynności geodezyjne na budowie 
5.8. Roboty pozostałe 

5.9. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiórki i odtworzenia, likwidacja placu budowy 

 

6. Kontrola jakości robót 
   
        6.1. Zasady ogólne   

         6.2. Kontrola, pomiary i badania 

   
7. Obmiar robót 
   
       7.1. Ogólne zasady obmiaru robót   

        7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów   

        7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy   

        7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
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8. Odbiór robót 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
8.3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 
8.4. Rozruch technologiczny 
8.5. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
8.6. Odbiór ostateczny robót 
8.7. Odbiór po okresie rękojmi 

            8.8. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
   
 9. Podstawa płatności 
  
        9.1. Ustalenia ogólne 

          9.2. Zasady rozliczania i płatności  
 

10. Przepisy związane 
 
        10.1. Informacje podstawowe   
          10.2. Inne dokumenty 

 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „BUDOWA SIECI  WODOCIĄGOWEJ 
ROZDZIELCZEJ Z PRZYŁĄCZAMI  OD SUW KROBIELEWKO  DO  MIEJSCOWOŚCI 
WIEJCE” zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robót. 
 
Podstawą opracowania niniejszej ST są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady 
sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Niniejsza ST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja 
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót – „SIECI WOD ” 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
ST.1.0.0. Wymagania ogólne – zawiera ogólne wymagania dotyczące robót. 
Dokładny zakres robót obejmują Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. 
Zakres robót objętych SST został przedstawiony w następujących opracowaniach Projektów Budowlanych i 
Przedmiarach robót: 
 
- Projekty  Budowlane : -  branża  sanitarna  – sieć wod. 
- Specyfikacja Techniczna i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 
- Przedmiary robót   
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1.3.1. Zakres robót sanitarnych  

 
- wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych 
- budowa sieci wody pitnej 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inży-
niera/Kierownika projektu. 
Wszelkie odesłania do przepisów prawa odnoszą się do wszystkich obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej – Ustaw, Rozporządzeń, Obwieszczeń i innych przepisów prawa miejscowego, które mają zastosowanie 
przy realizacji zadania inwestycyjnego, i których pewną część wymieniono z pkt. 10 ST. 
 
1.4.1. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaga-
nymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacją i współrzędnymi punktów głównych trasy oraz repe-
rów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili od-
bioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 
 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową : 

 
 Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą 

(techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 

 Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej, w tym 
Projekt Wykonawczy i Projekt Organizacji Robót. 

 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z inwestorem Projekt Wykonawczy i Projekt Organizacji 
Robót i ewentualne projekty warsztatowe niezbędne do wykonania robót, projekt organizacji budowy, plansze z 
zakresem i wielkością terenu pod realizację poszczególnych odcinków robót, Program Zapewnienia Jakości 
(PZJ). 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia na własny koszt wszelkich powykonawczych opracowań wyma-
ganych przez instytucje zewnętrzne. 
Wszelkie dokumenty opracowane przez Wykonawcę muszą zostać zaakceptowane przez Inżyniera lub Zamawia-
jącego. 
Procedurę wnoszenia poprawek, zmian i sposób nadzoru nad dokumentacją określi Zamawiający lub Inżynier 
Kontraktu. 
 
1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżynie-
ra/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
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W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wy-
mieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpo-
wiednich zmian i poprawek. 
 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie 
odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopusz-
czalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
W związku z brakiem projektów dotyczących zabezpieczenia terenu robót budowlanych, ogrodzenia budowy, 
bram i furtek, zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych Wykonawca jest zobowiązany : 
 
- przedstawienia Inżynierowi/Kierownikowi lub Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów orga-

nizacji i ochrony placu budowy i uzyskania akceptacji; 
- ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy; 
- właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych; 
- utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia 

służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych; 
- przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w 

okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wy-
konawcę na bieżąco; 

- fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona będzie 
przez Inżyniera. Tablice informacyjne należy wykonać zgodnie z wymogami Funduszu, z którego inwestycja będzie współfinanso-
wany. Wszelkie informacje dotyczące Funduszu współfinansującego Zamawiający poda do wiadomości Wykonawcy. Wykonawca 
jest zobowiązany utrzymać tablice informacyjne w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót; 

- koszt  zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w Cenę Kontraktową poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze  Robót; 

- w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpie-
czające, tj.: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych; 

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

- Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 
 

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”) 

 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, 
ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budo-
wy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabez-
pieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu po-
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winien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urzą-
dzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpie-
czeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nie-
odzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera/Kierownika pro-
jektu. 
 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżynie-
ra/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika pro-
jektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kon-
traktową. 
 

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do za-
kończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogro-
dzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony ro-
bót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren bu-
dowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wyko-
nawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżynie-
ra/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika pro-
jektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kon-
traktową. 
 
 
1.4.5. 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 wykańczania robót Wykonawca będzie : 
 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 

na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 1) lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
 2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
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          - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwość powstania pożaru 

 3) Nie użytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urządzeń emitujących hałas 
     przekraczający poziom dozwolony dla pory nocnej. 
    

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy wymie-
nione w pkt. 10 ST, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed do-
stępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
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 oznacze-
nie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powia-
domić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na po-
wierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w 
sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodze-
nia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wyko-
nawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani 
Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
 
1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transpor-
cie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnie-
nia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim 
przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby po-
jazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciąże-
nie 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 Inżynie-
ra/Kierownika projektu. 
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1.4.9. 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 niebez-
piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowied-
nią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie „ Planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” tzw. „planu bioz”, na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia” ujętej w poszczególnych opracowaniach Dokumentacji Projektowej. Plan bioz należy opraco-
wać zgodnie z wytycznymi określonymi w odpowiednich przepisach wymienionych w pkt. 10 ST.  
 
 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót, od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za prze 
strzeganie 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 in-
formować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 
1.4.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają mate-
riały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wy-
dania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 
inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykona-
nia niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżynie-
ra/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 
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1.4.13. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopusz-
czalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednost-
kę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodo-
wało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
 
1.4.14. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicz-
nym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w 
wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik pro-
jektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość 
kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

 
  
 
 
 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  
 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 

45.000000-7    Roboty budowlane 

 451.00000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

  4511.0000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budow-
lanych; roboty ziemne 

   45111.200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 
roboty ziemne 

   45112.100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 

   45111.213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

   45111.220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

   45111.230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

   45111.291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

   45113.000-2 Roboty na placu budowy 

 452.00000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

  4523.0000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 
dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu   

   45231.000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 
ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 

   45231.100-6 Ogólne roboty budowane związane z budową rurocią-
gów 

   45231.110-9 Kładzenie rurociągów 
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   45231.112-3 Instalacja rurociągów 

   45231.300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 
rurociągów do odprowadzania ścieków 

   45231.400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycz-
nych 

   45232.000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

   45232.100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 

   45232.130-2 Rurociągi do odprowadzania wody burzowej 

   45232.200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych 

   45232.221-7 Podstacje transformatorowe 

   45232.400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

   45232.410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

   45232.411-6  Rurociągi wody ściekowej 

   45232.440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

   45233.000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania 
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

   45233.120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

   45233.124-4 Drogi dojazdowe 

   45233.220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

   45233.222-1 Roboty w zakresie chodników 

 455.00000-2   Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operator-
ską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz 
inżynierii wodnej i lądowej 

  4551.0000-5  Wynajem dźwigów wraz z obsługą operatorską 

  4552.0000-8  Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6. Określenia podstawowe 
 
         - ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
          - SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna   
          - Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie 
          - Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych 

- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów jednośladowych i samochodowych oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu 

- Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły 
odbiorów częściowych i końcowych, w miarą potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i księga 
obmiaru, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu 

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę robót zgodnie z obowiązującym Prawem Bu-
dowlanym, ujmująca całość robót wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geo-
dezyjnymi pomiarami powykonawczymi 

- Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
- Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy 
- Dzień roboczy - każdy z dni kalendarzowych z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy 
- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 

imieniu w sprawach realizacji umowy 
- Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do kontrolowania prawidłowości wykonywania robót zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, Projektem Budowlanym i Specyfikacją Techniczną 
- Księga obmiaru - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z numerowanymi stronami stanowiący dokument budowy, w 
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którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień robót. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
inspektora nadzoru 

- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno użyt-
kową, wraz z instalacjami i urządzeniami bądź obiekt małej architektury 

- Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości przypadku zmiany parame-
trów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nieobjętych przedmiarem 

- Odbiór - ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzoną, odpowiednim dokumentem 
- Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także do-

konywania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się 
także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbio-
ru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy” 

- Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem końcowym”, polegającym na 
protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowied-
nich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej 
budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z za-
gospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac bu-
dowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej 

- Plac budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia za-
plecza budowy,   

- Teren zamknięty – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartogra-
ficznego,   

- Podłoże gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy występujący pod obiektem budowlanym 
- Podłoże geologiczno - gruntowe - warstwa lub zespól warstw, które powstały w sposób naturalny lub pod wpływem różnych 

procesów geologicznych 
- Podwykonawca - każda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla części robót lub każda inna osoba, której 

część robót została podzlecona za zgodą Zamawiającego, a także prawni następcy tych osób, ale nie żadna inna osoba wy-
znaczona przez te osoby 

- Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego 

- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba będąca autorem dokumentacji budowlanej i uprawniona 
do nadzorowania autorskiego i wprowadzania zmian w dokumentacji 

- Przedmiar robót - część składowa dokumentacji projektowej zawierająca szczegółowe wyliczenie przewidzianych do wyko-
nania robót 

- Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie re-
alizacji zadania inwestycyjnego 

 
- Roboty - wszystkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego i terminowego zakończenia realizacji inwe-

stycji 
- Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów 

jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót 
- Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do ob-
rotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym całość użytko-
wą 

- Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana 
dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie  

- PZJ - Program Zapewnienia Jakości 
- BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
- BIOZ – bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Uwagi ogólne 
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użyt-
kowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonany 
obiekt budowlany musi spełniać wymagania podstawowe określone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo budow-
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lane. Materiały powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i SST.              
Wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje o źródle produk-
cji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – właściwe oznaczonych, po-
siadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a 
także prawnie inne określone dokumenty.      
 
2.1.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdze-
nia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aproba-
tami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

 

2.1.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany do-
starczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przed-
stawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiego-
kolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią 
inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpo-
wiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 
umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 
Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym ob-
szarze. 
 
2.1.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kon-
troli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgod-
nionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.1.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastoso-
wania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamienia-
ny bez zgody Inspektora nadzoru. 
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2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem i 
kontrolą jakości materiałów i wyrobów 
 
2.2.1. Składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kon-
troli przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Jeżeli określone materiały wymagają zabezpieczenia ze względu 
na szkodliwy wpływ czynników zewnętrznych to przy składowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiały w sposób 
odpowiedni dla występujących zagrożeń. Wszelkie miejsca składowania powinny być doprowadzane do stanu 
pierwotnego. 
Tymczasowo składowane materiały z rozbiórki, do czasu, gdy będą one wywiezione na składowisko, do zakładu 
utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego, musza zabezpieczone przed zanieczyszczeniem śro-
dowiska i miejsca składowania. 
 
2.2.2. Elementy prefabrykowane betonowe i żelbetowe   
 
Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposażony w od-
powiednie urządzenia dźwigowo-transportowe. Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów 
należy zachować trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów. Prefabrykaty należy składować 
w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych. Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się 
kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być składowany osobno. Prefabrykaty powinny być ustawione na 
podkładach zapewniających odstęp od podłoża minimum 15 cm. W zależności od ukształtowania powierzchni 
wsporczej prefabrykatów powinny być one ustawione  
na podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu. Prefabrykaty 
drobnowymiarowe mogą być składowane w stosach do wysokości 1,5 m. Stosy powinny być prawidłowo ułożone 
i odpowiednio zabezpieczone przed przewróceniem. Składowanie prefabrykatów należy prowadzić zgadnie z 
warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz odpowiednimi przepisami BHP. Elementy 
drobne jak cegła, kostka betonowa i obrzeza betonowe składowane winny być na paletach. 
 
2.2.3. Rury kanałowe z PVC; PE; PP i inne 
 
Rury na czas budowy można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno lub wielo-
warstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów 
oraz powinna być zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. Rury powinny być składowane jak 
długo to możliwe w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny być podparte na całej długości. Wiązki rur lub rury 
luzem należy składować na stabilnym podłożu. Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej 
niż 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są 
składowane luzem, należy stosować boczne wsporniki, drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych od-
stępach 1,5 m. Gdy nie jest to możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać 
na drewnianych łatach o szerokości minimum 50 mm. Wysokość podkładów powinna uwzględniać maksymalną 
średnicę kielicha i to, żeby kielichy nigdy nie leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m. Rury o różnych 
średnicach i grubościach powinny być składowane oddzielnie. W stercie nie powinna się znajdować więcej niż 7 
warstw, lecz nie wyżej niż 1,5 m. Warstwy należy układać naprzemiennie tak, żeby kielichy rur powinny być wy-
sunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na kielichach warstwy niższej. Rury, których okres 
składowania może przekroczyć 12 miesięcy powinny być zabezpieczone przed wpływem promieniowania sło-
necznego przez zadaszenie. Rur z PVC; PE i PP nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający przewietrzanie. 
 
2.2.4. Kruszywo / piasek/ inne materiały sypkie 
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Kruszywa i inne materiały sypkie należy składować na utwardzanym i odwodnionym podłożu w sposób zabez-
pieczający je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. 
 
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  
 
2.3.1. Materiały nieszkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały i  elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji 
Inspektora nadzoru będą niezwłocznie usunięte z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu 
z Projektantem i Zamawiającym, Inspektor nadzoru może zezwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub 
elementów budowlanych Nie odpowiadających wymaganiom określonym w Dokumentacji Projektowej i SST.      
 
2.3.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopusz-
czalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnione 
jednostki jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 
 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
2.3.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

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

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej, SST, PZJ lub pro-
jekcie organizacji robót zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich doku-
mentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantował przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Do-
kumentacji 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 on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisani dotyczącymi jego użytkowa-
nia. 
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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 swym zamiarze wyboru uzyska jego akceptacje przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zastaną 
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robót. 
 
3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 
 
Wykaz podstawowego sprzętu, który może być użyty do wykonywania robót zawierają poszczególne SST.  
 
3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
 
Dopuszcza się stosowanie każdego innego sprzętu niż wymieniony w SST, który będzie spełniał wymagania Pro-
jektu Budowlanego. Sprzęt zamienny powinien umożliwiać wykonanie robót w sposób zgodny z projektem i w 
sposób zapewniający bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Nie dopuszcza się do wykorzystania sprzętu niespraw-
nego, uszkodzonego oraz takiego, który mógłby spowodować powstanie  
dodatkowych uciążliwości dla ludzi i środowiska.  
Jeżeli technologia wykonania robót przewiduje użycie konkretnego sprzętu należy bezwarunkowo stosować się 
do zaleceń Projektantów i stosować tylko zalecany przez nich sprzęt. 
 
 
 
 

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 zapew-
niać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazówkami Inspektora 
nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymaga-
nia dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parame-
trów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcin-
ków dróg na koszt wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Dróg. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane środkami transportu na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.1.1. Transport poziomy 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie takich środków transportu poziomego, jakie nie powodują 
uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. 
Liczba i rodzaje środków transportu należy określić w projekcie organizacji robót. Powinny one zapewnić prowa-
dzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
4.1.2. Transport pionowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach tech-
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nicznych. W razie braku takich ustaleń Wykonawca ustala środki transportu pionowego z Inspektorem Nadzo-
ru inwestorskiego. 
Wybór środków transportu pionowego wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót w zabudowie miej-
skiej oraz na terenie czynnych zakładów. 
 
4.2. Transport materiałów 
 
4.2.1. Transport elementów prefabrykowanych betonowych i żelbetowych  
 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszko-
dzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozpo-
rów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie należy wykonywać 
za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być wyposażone w 
urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz przed możliwością zachwiania 
równowagi środka transportowego. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku trans-
portowym prefabrykaty powinny być układane na elastycznych przekładkach ułożonych w pionie.  
 
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu i składowania układa-
ne na przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposób za-
bezpieczający wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatów ułożonych na środku trans-
portowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodze-
niami. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportowych prefabrykaty 
powinny być układane na elastycznych podkładkach ułożonych w pionie pod uchwytami montażowymi. 
 
 
 
 Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na podkładach o prze-
kroju prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu odpowiednio dostosowanym do kształtu tej po-
wierzchni. 
 
4.2.2. Rury, kształtki, elementy z tworzyw sztucznych 
 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiąz-
kach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie 
się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane 
teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć 
rury „ wewnętrzne”. 
Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z użyciem pod-
nośnika widłowego. 
Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podło-
dze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Rury sztywniejsze winny znajdować 
się na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogą być narażone na dodatkowe obciążenia. Jeżeli długość 
rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
Rury o mniejszych średnicach i ciężarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy można przenosić ręcznie. 
Niedopuszczalne jest ciągniecie rur po ziemi. Należy w trakcie transportu chronić rurę przed kontaktem z ostrymi 
krawędziami.  
Kształtki i elementy z tworzyw sztucznych można przewozić dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do 
gabarytów przewożonych materiałów. Materiały należy przewozić w sposób zabezpieczony przed uszkodzeniem i 
przemieszczeniem. 
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4.2.3. Transport kruszywa / piasku / materiały sypkie 
 
Kruszywa, piasek i inne materiały sypkie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabez-
pieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.2.4. Stal i elementy stalowe 
 
Stal i elementy stalowe należy przewozić środkami transportu przystosowanymi do przewozu tego rodzaju mate-
riałów. Przewożone elementy stalowe należy zabezpieczyć przed spadaniem ze środka transportu oraz przed 
przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkód u osób trzecich.  
 
4.2.5. Transport pozostałych materiałów  
 
Sposób transportu pozostałych materiałów zawierają poszczególne SST.  
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość zastosowanych materia-
łów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, wymaganiami ST i 
SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na  
 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zastaną, 
jeżeli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcę od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą koł-
ków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, 
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytu-
acyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi nadzoru. 
 
5.3. Roboty rozbiórkowe, rozbiórki wykonane metodą wybuchową 
 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy 
organ. Roboty rozbiórkowe większych lub bardziej skomplikowanych obiektów budowlanych należy prowadzić na 
podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robót, którego zakres Wykonawca musi uzgodnić z 
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 
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Rozbiórkę wykonywaną metodą wybuchową Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na podstawie dokumen-
tacji strzałowej, pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia do właściwego urzędu, zgodnie z rozporządzeniem Mini-
stra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1135). 
 
5.4. Projekt organizacji robót 
 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania bądź zapewnienia opracowania projektu organizacji robót  
uwzględniający specyfikę prac polegającą na robotach inwestycyjnych (stacja uzdatniania wody) i częściowych 
przebudowach (rozdzielnia, zbiorniki wody, studnia głębinowa). Projekt ten winien zawierać : 
 
 -  termin i czas wyłączeń z eksploatacji poszczególnych elementów istniejącej stacji wodociągowej związany z robotami w zakre-

sie robót konstrukcyjnych, instalacji sanitarnych i elektrycznych 
 - rozdział robót (wykorzystując fakt istnienia 2 zbiorników wody i bliźniaczej instalacji rozdzielni wody) 
 - próbne zasilanie szpitala z sieci miejskiej (po odpowiednim spuszczeniu zastoin z zasilającego kolektora), przy założeniu 

minimalnego poboru wód z sieci miejskiej 
 - powiadomienie operatora miejskiej sieci wodociągowej o możliwości poboru wody z sieci miejskiej 
 - cząstkowe odbiory techniczne i sanitarne poszczególnych zbiorników wody wraz z częścią instalacji rozdzielni, obsługującej 

ten zbiornik oraz odcinek łączący sieć miejską z siecią stacji uzdatniania wody 
 

Awaryjne zasilanie sieci szpitalnej w wodę miejską winno odbywać się wyłącznie przez istniejącą hydrofornię lub 
zestaw hydroforowy w projektowanej stacji uzdatniania wody.  
 

Projekt składa się z części opisowej i graficznej i winien być uzgodniony z Inwestorem. 
 
 
 
5.5. Projekt wykonawczy 
 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania bądź zapewnienia opracowania projektu wykonawczego. Projekt 
składa się będzie z części opisowej i graficznej i podlega uzgodnieniu z Inwestorem. 
 
 
5.6. Projekt zagospodarowania terenu budowy 
 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania bądź zapewnienia opracowania projektu organizacji placu budo-
wy. Projekt składa się z części opisowej i graficznej. 
 
Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 
 

1) wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej, zadaszonej oraz składowisk, 
ewentualnie zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdłuż trasy itp., 

2) opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 
3) sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych zbrojenia i innych, 
4) wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 
5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 
6) zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 
7) rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 
8) warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i usuwania odpadów z placu budowy, 

9) zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 
 

Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 
 

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcia części pasa drogowego, 
2) usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk, a w razie potrzeby – zaplecza 

technicznego budowy, 
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3) drogi dojazdowe, 
4) punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów odbioru, a także odprowadzenia 

ścieków, 
5) rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych zbiorników wodnych itp. 

 
5.7. Projekt organizacji budowy 
 
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy. 
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.: 

1) szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, maszyny i urządzenia pomocnicze, za-

trudnienie i inne, 
3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
4) plany zatrudnienia, 
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
6) instrukcje montażowe i bhp, 
7) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 

 
5.8. Projekt technologii i organizacji montażu 
 
Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie powinien 
prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montażu. Wykonawca jest zobowiązany, przy wyko-
nywaniu obiektu metodą montażu, prowadzić dziennik montażu. 
 
5.9. Czynności geodezyjne na budowie 
 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie wszystkich nowo 
projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki 
i spadki zgodnie z dokumentacją projektową.  
Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie uprawionego geodety, który będzie służył również pomocą Inspektorowi 
Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji rzędnych. 
 
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i tymczasowych 
reperów i sieci punktów odwzorowania złożonej przez Inspektora Nadzoru. 
 
 
 
 
5.10. Roboty pozostałe 
 
Sposób wykonywania robót zawierają poszczególne SST.  
 
5.11. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiórki i odtworzenia, likwidacja placu budowy 
 
Do kosztów objazdów, przejazdów, organizacji ruchu, rozbiórek i odtworzeń zalicza się: 
 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania ro-
bót, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót, 

b) w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
c) przygotowanie terenu, 
d) rozbiórki istniejących nawierzchni i elementów zagospodarowania, 
e) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
f) odtworzenie nawierzchni i elementów zagospodarowania, 
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g) usunięcie  materiałów i oznakowania, 
h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
i)  

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 
Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady ogólne 
 
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu 
Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, 
ST i SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać : 
 
a)część ogólną opisującą 
 
       - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bezpieczeństwo i higienę 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 i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu wykonawca 

zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, na-
staw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, propo-
nowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektor nadzorowi; 

 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót : 
 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do ste-
rowania 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.) pro-

wadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 
- zasady i sposób gospodarowania odpadami 

 
6.1.2. 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 po-
bierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i SST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach, wytycznych i ST. W 
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przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie miał dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach doty-
czących 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 na-
tychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnię-
cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materia-
łów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.1.3. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na za-
sadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypo-
wane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, a nie kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia uste-
rek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczane przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
 
6.1.4. 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 Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
 
6.1.5. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym programem zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego wzoru 
lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc 
ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wy-
konawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 
i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.1.7. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Prawa Budowlanego 
oraz innych przepisów wymienionych w pkt. 10 ST. W szczególności materiały posiadające : 
 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniana zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanawiano Polskiej Normy jeżeli nie są objęte certyfikacją okre-

śloną w pkt. a, i które spełniają wymogi Dokumentacji Projektowej i ST. 
c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie  wymagań podstawowych oraz wyroby 

wytwarzane i stosowane według tradycyjnie  uznanych zasad sztuki budowlanej. 
 

Dopuszcza się do stosowania wyroby spełniające wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego - dopuszczo-
ne do jednostkowego stosowania.  
W przypadku materiałów, dla których zgodnie z powyższymi zasadami są wymagane określone dokumenty, to 
każda partia materiałów dostarczona do robót budowlanych będzie posiadać te dokumenty. Dokumenty te będą 
jednoznacznie określały cechy materiału. 
 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby popar-
te wynikami badań wykonanych przez producenta. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wyko-
nawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyższych wymagań będą odrzucane. 
 
6.1.8. Dokumenty budowy 
 
a)   Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przeka-
zania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeń-
stwa 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 imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane kolejnym numerem załączn ika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności 
 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
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- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym 

w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej i dokumentacji geotechnicznej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzanych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje a przebiegu robót. 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nad-
zoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
Zasady prowadzenia oraz wymagania odnośnie dziennika prowadzenia budowy są zamieszczone w rozporzą-
dzeniu Ministra Infrastruktury. 
 
b) Rejestr obmiarów 
 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów ro-
bót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpi-
suje się do rejestru obmiarów. 
 
c) Dzienniki laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne (jeżeli są konieczne), deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzecze-
nia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy oraz inne wymagane prawem i ST 
dokumenty będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
 
 
 
d) Pozostałe dokumenty 
 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach (1)÷(3) następujące dokumenty: 
 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencja na budowie, 
- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt. 

 
e) 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 przewi-
dzianej prawem. 



 

 

24 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów i urządzeń. 
 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  
 
Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami ST, obowiązującymi przepisami i zasadami 
sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentów. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z odpowiednią 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować : 
 

- sprawdzanie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładno-
ścią do 1 cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczania wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu, 
- badanie odległości od sąsiadujących budowli i jej zabezpieczenia, 
- badanie odchylenia osiowego, 
- sprawdzanie zgodności z dokumentacją projektową, 
- kontrola posadowienia obiektów w zależności od warunków geotechnicznych; 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, przed-
miarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej. 
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgodą Inspektora nadzoru termin powiado-
mienia może być krótszy. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie, nie zwalniają Wyko-
nawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zastaną poprawione wg instrukcji 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 lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo wzdłuż linii osio-
wej. Jednostki ilości robót i materiałów powinny być zgodne z kosztorysem przedmiarem. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają 
badań atestujących lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca będzie posiadać ważne świa-
dectwa wymaganych badań. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwa-
nia robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przy-
padku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wyko-
nane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi 
na karcie rejestracji obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załączni-
ka do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót : 
 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 

 
 
 
 
 
 
 
 
8.2.  Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentu-
alnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wp isem 
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony nie-
zwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Roboty zanikające lub ulegające zakryciu - jakość wbudowanych materiałów oraz ich zgodność z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi. 
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8.2.1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentu-
alnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym po-
wiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Roboty zanikające lub ulegające zakryciu : 
 
a) sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosfe-

rycznych, 
b) przydatności podłoża naturalnego do budowy (rodzaj podłoża, stopień agresywności, wilgotności), 
c) jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i 

normami przedmiotowymi, 
d) ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym; 
e) roboty montażowe wykonania rur, kanałów, przykanalików, kabli, 
f) wykonanie studni, obudów pompowni, 
g) wykonanie fundamentów, 
h) wykonanie izolacji, 
i) szczelności przewodów i studzienek na infiltrację; 
j) przygotowanie i wykonanie podłoża 
k) wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopów, 
l) oznaczenie trasy podlegające zakryciu, 
m) wykonane zabezpieczenie i prace związane z kolizjami i zbliżeniami do istniejących obiektów; 
n) warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
o) zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 
p) podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułożenia, 
q) długości i średnicy przewodów wraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów; 
r) materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 

 
8.3.  Odbiór częściowy i odbiór etapowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonu-
je się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. Podział 
budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania orga-
nizacji robót. 
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednocze-
snym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, który dokonuje wyboru. 
 
8.4. Rozruch technologiczny 
 
O potrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznego zadecyduje Zamawiający, podając odpowiednie ustalenia w 
umowie. 
W obiekcie można przystąpić do próbnego rozruch technologicznego po wykonaniu badań i sprawdzeń oraz do-
konaniu odbioru instalacji technicznych związanych z obiektem budowlanym, jak też urządzeń technologicznych. 
Ze względu na fakt budowy na czynnej stacji uzdatniania wody należy dopuścić odbiory częściowe dla zakresów 
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jak opisane będzie w projekcie organizacji robót. 
 
 
8.4. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umożli-
wiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
W skład dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodzą : 
 

1) pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, pozwolenie na użytkowanie, 
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

2) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
3) oryginał dziennika budowy z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy, 
4) dziennik montażu (rozbiórki) 0 jeżeli był prowadzony, 
5) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
6) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
7) wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych oraz przewodów komi-

nowych, 
8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9) kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne 

uwiarygodnione przez projektanta, kierownik budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, 
11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urzą-

dzeń, 
 

12) oświadczenie kierownika budowy o: 
a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz prze-

pisami, 
b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nie-

ruchomości, budynku lub lokalu, 
c) o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od 

ich odpowiedniego zagospodarowania, 
13) aprobaty techniczne – deklaracje zgodności – oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla materiałów i urządzeń, 
14) instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
15) kwarty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, 
17) operat zabezpieczenia przeciwpożarowego. 
 
 
 

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, ekspertyz 
oraz innych opinii lub dokumentów, to należy je włączyć do dokumentacji powykonawczej. 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy instrukcji obsługi, eksploatacji i kon-
serwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.  
Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje : 
 

1) Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu) 
2) Spis treści 
3) Informacje o producenci lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail 
4) Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy 
5) Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu  
6) Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia 
7) Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania z eksploatacji 
8) Instrukcje postępowania awaryjnego 
9) Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami części zamiennych, na-

zwami smarów i innych niezbędnych informacji dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń 
10) Adres kontaktowy dla serwisu producenta. 
11)  
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Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne opracowanie instrukcji 
obsługi, eksploatacji i konserwacji. Założenia do takiej instrukcji powinny być podane projekcie technologicznym. 
 
8.6. Odbiór ostateczny robót 
 
8.6.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpi-
sem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.7.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumen-
tów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
ST. 
 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawko-
wych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót wykończe-
niowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nie-
znacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywa-
nych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.6.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące elementy : 
 

a) Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli została sporządzona w trakcie reali-
zacji umowy, 

b) recepty i ustalenia technologiczne, 
c) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze ST, SST i ewentualnie PZJ, 
e) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, SST i ewentualnie PZJ oraz inne do-

kumenty potwierdzające możliwość stosowania użytych materiałów w budownictwie, 
f) opinię technologiczną sporządzaną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

wykonanych zgodnie z ST, SST i PZJ, 
g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń (sieci), 
h) geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
i) szkice polowe, 
j) wykaz współrzędnych elementów wybudowanego uzbrojenia podziemnego, 
k) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 
l) inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami, 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do od-
bioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego ro-
bót. 
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Wszystkie zarządzane przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru usta-
lonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.7. Odbiór po okresie rękojmi 
 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający oraz właściciel obiektu zorganizują odbiór „po okresie rękojmi”. Do od-
bioru tego należy przygotować następujące dokumenty: 

- umowę o wykonaniu robót budowlanych, 
- protokół odbioru końcowego obiektu, 
- dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu – jeżeli były zgłoszone wady, 
- dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, 
- wszelkie inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności odbioru. 

 
 
8.8. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisa-
nych w punkcie 8.6. „Odbiór ostateczny robót”. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wyceniono ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wyko-
nawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwoty ryczałtowe będą obejmować : 
 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, w tym za zajęcie pasa drogowego  
- zysk kalkulacyjny i ryzyka, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 
-  przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji Technicznej ; 
 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Zasady rozliczania i płatności  
 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie.   
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Informacje podstawowe 
 
Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branżowych (NB) oraz innych przepisów związanych z poszczególnymi rodza-
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jami robót zawierają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST). 
   
10.2. Inne dokumenty 
 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami). 
- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 30.04.2004 r. 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. nr 204 poz. 2087 z 2004 r.). 
- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z 12.09.2002 r).  
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 132 poz. 622 z 20.11.1996 r. z 

późn. zmianami). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z późn. zmianami). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z 20.06.2001 r. z późn. zmianami). 
- Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. nr 15 poz. 179 z 2000 r. z późn. zmianami). 
 
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późn. zmianami) 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 147, poz. 1229 z 2002 r. z późn. zmianami).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projekto-

wej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 
202 poz. 2072 z 16.09.2004 r.).   

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15.06.2002 r.) z późn. zmianami. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higie-
ny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiek-
tów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 121, poz. 1138 z 16.06.2003 r.). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139 z 16.06.2003 r.). 

-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, 
które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. nr …. z 22.04.1998 
r.) 

- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 
120 poz. 1021 z 16.07.2002 r. z późn. zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do 
obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 1386 z 2004 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów bu-
dowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy in-
formacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 
z 2002 r. z późn. zmianami).    
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1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 

związanych z wykonaniem wykopów przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „BUDOWA SIECI  WODOCIĄGOWEJ 

ROZDZIELCZEJ Z PRZYŁĄCZAMI  OD SUW KROBIELEWKO  DO  MIEJSCOWOŚCI 

WIEJCE” zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Wykonawczym i przedmiarze robót. 

Podstawą opracowania niniejszej SST są Projekty Wykonawcze, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa   Specyfikacja   Techniczna   (SST)   jest   stosowana   jako   dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót – sieci wod.-kan. – „BUDOWA SIECI  WODOCIĄGOWEJ  ” 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające   na   celu   wykonanie   wykopów   związa-
nych z w/w zadaniem inwestycyjnym. 
W zakres robót wchodzi : 
 
-  Roboty  przygotowawcze, 
-  Wykopy  ręczne i mechaniczne 
-  Umocnienie  ścian  wykopów, 
-  Wykonanie podłoża pod rurociągi i fundamenty obiektów 
-  Odwodnienie  tymczasowe  wykopów, 
-  Zasypywanie  wykopów, 
-  Rozplantowanie  ziemi - urobku  z  wykopu, 
-  Plantowanie  skarp  rowów, humusowanie, 
 

Warunki gruntowe   : 
 

Na poziomie projektowanej kanalizacji   zalegają grunty III i IV kat.  

Średnie zagłębienie projektowanego wodociągu  wynosi  około 1,5  m poniżej poziomu terenu. 

  

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte 
przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót poda-
no w ST 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
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1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

  
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 

45.000000-7    Roboty budowlane 

 451.00000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

  4511.0000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne 

   45111.200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 
roboty ziemne 

   45112.100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 

   45113.000-2 Roboty na placu budowy 

 
 
 
 
 
1.5. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami podanymi 
w ST 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
-    odkład - nasyp  uformowany  z  gruntu  usuniętego  z  wykopu  i  przeznaczonego  do  późniejszego  wykorzystania  np.;  do 
 zasypania  wykopu  po  jego  zabudowaniu, do wyrównania  terenu  lub  rozplantowania, 
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-     odwodnienie  tymczasowe - tymczasowe  obniżenie  zwierciadła  wody  gruntowej, zwykle  na  okres  robót  lub  wykona-

nia  budowli, 
-     nachylenie  skarpy - jest  to  nachylenie  spadu  skarpy  w  stosunku  do  poziomu  najczęściej  podawane  jako  1:m  (1 - wyso-

kość, m - rzut  skarpy  na  poziom), 
-     plantowanie - jest  to  wyrównywanie  terenu, skarp, dna  rowu  do  wymaganego  wymiaru  w  projekcie  (niwelacja), 
-     kategoria  gruntu  - stopień  trudności  urabiania  gruntu  w  złożu. 
-     Szalunek – umocnienie pionowych ścian wykopu balami drewnianymi, wypraskami metalowymi ,  grodzicami  lub elementami 

wielkogabarytowymi- systemowymi 
-  Igłofiltry- studnie rurowe średnicy 25- 32mm z filtrem montowane w rurze obsadowej  wpłukiwanej  w grunt za pośrednictwem   

wody tłoczonej z pompy. Po zapuszczeniu rury i montażu igłofiltru z obsypką lub bez,  rura obsadowa jest wyciągana .Igłofiltr 
podłącza się do kolektora ssącego pompy próżniowej i odsysa wodę z gruntu. 

-   Grodzice – elementy umocnienia wykopu za pośrednictwem pionowych wyprasek stalowych lub PVC łączone na zamki i zabija 
ne w grunt wibromłotem. Całość elementów tworzy ściankę szczelną zabezpieczająca przed napływem wody gruntowej do wy-
kopu. 

 

2. MATERIAŁY 
 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są : 
 
- grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie fundamentów 
- grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót na zasypanie wykopów powyżej zasypki z piasku i  ukształtowanie 

terenu 
- grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy na wymianę gruntu (na podsypkę i zasypkę ) 

 
Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez 
Inżyniera. 

 
2.1.Wymagania ogólne 
 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumen-
tacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w : 
 
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, póz. 881), 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z późniejszymi zmianami). 
 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w usta-
wy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
 
 
2.2. Wymagania szczegółowe  
 
Przy wykonaniu robót ziemnych, związanych z wykonaniem wykopów, materiały występują jako zabezpiecze-
nie skarp wykopów i elementy odwodnienia. 
Do umocnienia ścian wykopów należy stosować następujące materiały : 
 
- 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, 
- pale szalunkowe zgodne z dokumentacją projektową, 
- inne elementy umacniające ściany wykopów za zgodą Inżyniera, 
 

Do odwodnienia wykopów należy stosować następujące materiały : 
 
- igłofiltry 
- spalinowe agregaty pompowe 
- rury drenarskie 0100+150 mm z tworzywa sztucznego, 
- prefabrykowane elementy studni, 
- geotkaniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002, 



 

36 - kruszywo gruboziarniste odpowiadające wymaganiom normy PN-B-11111:1996. 

 
Do zabezpieczenia skarp wykopów nie obudowanych należy stosować następujące materiały : 
 
- geotkaniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002. 
- czarne folie budowlane o grubości min. 0,2 mm. 

 
A) Podział gruntów 
 
Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania stanowi tablica 1. W wymienio-
nej tablicy określono przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów występujących na omawianych odcinkach w 
stanie naturalnym oraz współczynników spulchnienia.  

 
B) Zasady wykorzystania gruntów 
 
Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasy-
pów. 
Grunty i materiały nieprzydatne do nasypów oraz nadmiar gruntów przydatnych powinny być wywiezione przez Wykonawcę na od-
kład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy. 
Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza Teren Budowy tylko na polecenie lub za zezwoleniem Inżyniera. 
Jeżeli grunty przydatne uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będące nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inży-
niera wywiezione przez Wykonawcę poza Teren Budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych 
Kontraktem, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaak-
ceptowanych przez Inżyniera. 
Grunty i materiały nieprzydatne do nasypów (gdyby takie pojawiły się podczas wykonywania robót, czego nie przewiduje Dokumenta-
cja Projektowa), powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Sposób zagospodarowania gruntów przeznaczonych na 
odkład proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. Inżynier może nakazać pozostawienie na Terenie Budowy 
gruntów, których czasowa nieprzydatonść wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
Zawartość siarczanów jako SOS nie powinna przekraczać 1% w warstwach gruntów i innych materiałów wbudowanych lub naturalnie 
zalegających na głębokości 0,5 m od spodu konstrukcji z warstw nawierzchni wykonanych z zastosowaniem spoiwa cementowego. 
Od warunku tego można odstąpić, o ile zostaną przeprowadzone czyn 
ności, zaaprobowane przez Inżyniera, mające na celu odpowiednie zabezpieczenie przed korozją betonu i warstw wykonanych z 
zastosowaniem cementu. 

 

 

Tablica l.    Podział gruntów i innych materiałów na kategorie. 

 
Kategoria Rodzaj i charakterystyka 

gruntu lub materiału 
Średnia gęstość w 
stanie naturalnym 

Narzędzia i materiał do 
odspojenia gruntu 

Przeciętne spulchnienie 
po odspojeniu w % od 
pierwotnej objęt. (1) 

  kN/m3 t/m3   
1 2 3 4 5 6: 

1.  Piasek suchy bez spoiwa.  15,7 1,6 szufle i łopaty  5-15 
  Gleba uprawna.  11,8 1,2   5-15 
2  Piasek wilgotny.  16,7 1,7 łopaty niekiedy motyki lub 

oskardy  
13-23 

  Piasek gliniasty, pył.  17,7 1,8   15-25 
  Gleba uprawna z darniną lub 

korzeniami grubości do 30 mm.  
12,7 1,3   15-25 

  Nasyp z piasku oraz piasku 
gliniastego z gruzem tłuczniem 
lub odpadkami drewna.  

16,7 1,7   15-25 

  Żwir bez spoiwa lub małospoisty.  16.7 1.7   15-25 
3  Piasek gliniasty, pył.  18,6 1,9 łopaty i oskardy z częścio-

wym użyciem drągów 
stalowych  

20-30 

  Nasyp zleżały z piasku gliniaste-
go, pyłu i lessu z gruzem, tłucz-
niem lub odpadkami drewna.  

18,6 1,9   20-30 

  Glina, glina pylasta zwięzła i ił 
wilgotne, bez głazów.  

19,6 2,0   20-30 

 

 



 

37 (1)       Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów przed ich zagęszczeniem, większe 

wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych. 

 
2.2.1. Roboty przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 
- Zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim trasami sieci oraz istniejącego uzbrojenia podziem-
nego. Zapoznać się z warunkami geotechnicznymi na podstawie dokumentacji geotechnicznej. Wyznaczyć zarysy robót ziemnych na 
gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich charakterystycznych punktów Wyznaczyć  szerokości korony, 
wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp , punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów 
robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą 
mierniczą, taśmą itp. 
- Przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie ogrodzeń itp,, osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne 
będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych.  
- Wyznaczyć wszystkie miejsca kolizji z urządzeniami i instalacjami podziemnymi 
zarówno zainwentaryzowanymi jak i spodziewanymi poprzez wykonanie wykopów penetracyjnych  celem potwierdzenia lokalizacji  
- Usunąć warstwę ziemi roślinnej 
- Teren robót należy oznakować ,ogrodzić a w porze nocnej oświetlić światłami ostrzegawczymi. Na dojściach do posesji należy 
ułożyć kładki do przejścia .  

 
2.2.2. Wykopy 
 
Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu budowanego kanału i prowadzić w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Dno 
wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego 
ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2-5 cm, a w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy 
wykopie mechanicznym dno wykopu ustala się na poziomie o 20 cm wyższym od projektowanego. Przy wykonywaniu wykopu należy 
przy udziale Inżyniera sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu kanalizacji wg dokumentacji projektowej. Wykop należy 
wykonać o ścianach pionowych, odpowiednio wzmocnionych za pomocą obudowy drewnianej lub metalowej. Szerokość wykopu 
uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie 
ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być 
wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub złożony wzdłuż wykopu zgodnie z dokumentacją projektową. 
Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowla-
no-montażowych” – tom I rozdz. IV - 1989 r. – Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji. Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający jego montaż i demontaż, odpowiednie 
rozparcie oraz montaż i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej. Napotkane w obrębie wewnętrznym wykopu przewody 
i kable należy zabezpieczyć według wymagań użytkowników tych urządzeń. 
 Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy realizacji 
sieci mają zastosowanie wyłącznie wykopy o ścianach pionowych umocnionych grodzicami  i szalunkami systemowymi. 

Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokość wykopu nie może być 
zmniejszona.  

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wy-
kopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno przekraczać ±5cm. 

 
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić czy parametry gruntu od-

powiadają tym, które przyjęto w projekcie. 
Roboty ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod nadzorem użytkownika tego uzbrojenia. Roboty 

prowadzone w pobliżu gazociągów należą do szczególnie niebezpiecznych i muszą być prowadzone pod stałym nadzorem przedsta-
wiciela rejonu gazowniczego. 
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inżyniera. 

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami o niewielkiej grubości i dużej powierzch-
ni. Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych kształtów dokonywać od razu po przejściach maszyn. Po wykonaniu wykopu 
szerokoprzestrzennego jako całości w jego dnie wykonać wykopy pod stopy i ławy fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię rozplan-
tować i zagęścić. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić, czy własności 
gruntu odpowiadają przyjętym w projekcie. 

 
 
2.2.3. Szerokość wykopów instalacyjnych  
 
Zasady określania ilości robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów. 
Szerokość dna wykopu o ścianach pionowych dla rurociągów mierzona w świetle nie umocnionych ścian wykopów należy przyjmo-
wać, dla: 

 50 ÷ 100 - 0,90m   



 

38  150  -        0,90 m 

 200   -       1,00 m 

 250  -         1,10m 

 300  -         1,10m 

 400  -         1,20m 

 500  -         1,40m 
     Podane szerokości wykopów dotyczą gruntów suchych (normalnej wilgotności). Przy wykonywaniu wykopów w gruntach mokrych 
podane wymiary szerokości należy zwiększyć o 10 cm. Zwiększone szerokości wykopów można stosować, gdy poziom wody grunto-
wej znajduje się powyżej 1,0 m od dna wykopu. 
Nachylenia skarp roboczych wykopów powinny wynosić: 

- pionowe - w skałach litych, mało spękanych, 
- o nachyleniu 2 :1 - w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych (gliny, iły), 
- o nachyleniu 1:1 - w skałach , spękanych i rumoszach zwietrzałych, 
- o nachyleniu 1 :1,25 - w gruntach mało spoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych, 
- o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski). 

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w p. b) i d) dotyczy przypadków, gdy grunty te występują w stanach zwartych i 
półzwartych. Dla stanów plastycznych tych gruntów bezpieczne pochylenie skarp powinno wynosić 1:1,5 dla skarp wykopów o głębo-
kości do 2,0 m i 1:1,75 dla skarp wykopów o głębokości do 3,0 m. 
Szerokość dna wykopu S ze skarpami pochyłymi dla rurociągów i kolektorów, liczona w centymetrach, powinna wynosić: 

S =  + 2x20cm dla średnic do 300 mm, 

S =  + 2x25cm dla średnic 300 do 600 mm, 

Wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochyłych należy przyjmować jako równe wymiarom rzutu ław lub stóp funda-
mentowych niezależnie od rodzaju i sposobu wykonania fundamentu. 

 

 

2.2.4. Umocnienie ścian wykopów, odspojenie i odkład urobku  
 
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne i ręczne w miejscach skrzyżowań i zbliżeń mniejszych od 1,0m do istniejącego uzbrojenia 
podziemnego , połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. 
Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu 
gruntu. W  przypadku  braku możliwości składowania, urobek należy wywozić na wyznaczone przez Zamawiającego miejsca tymcza-
sowego składowania, poczym użyć go do zasypania części wykopów ponad warstwę zasypki  rurociągu. 
Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty kubaturowe należy wykonać mechanicznie koparkami podsiębiernymi. Nachylenie 
skarp wykopów 1:1. W strefie przydennej skarpy zabezpieczyć szalunkiem drewnianym lub stalowym. 
Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 

- bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycz-
nych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, 
należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inżyniera i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje. 
- należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których występują lub spodziewane jest wy-
stępowanie instalacji i urządzeń podziemnych . Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy 
prowadzić ciągłą obserwację odspąjanego gruntu. 

W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa:  
- należy stosować odpowiednie przykrycie wykopu 
- należy stosować elementy obudowy według normy PN-B-10736.  

Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków  
- należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w stosunku do poziomu te-
renu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu), 
- należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości 
co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla danej  kategorii gruntu występującej aktualnie w miejscu prowadzenia robót, 
- obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki 
i zagęszczania stopniowo rozbierać, 
- zabezpieczenie przed napływem wód powierzchniowych do wykopu, 
- Odwodnienie igłofiltrami  rozpocząć w momencie wykonania zagłębienia do poziomu występowania wody gruntowej, poprzez 
wpłukanie igłofiltrów i rozpoczęcie pompowania otwierającego tj powodującego obniżenie zwierciadła wody do poziomu 0,5m 
poniżej rzędnej projektowanego poziomu dna wykopu. Po potwierdzeniu osiągnięcia wymaganej rzędnej obniżonego poziomu 
wody gruntowej rozpocząć dalsze głębienie wykopu. Pompowanie wody prowadzić nieprzerwanie prze cały czas wykonywa-
nia robót łącznie z zasypką rurociągu. 

Metody wykonania robót ziemnych określone zostaną w projekcie robót ziemnych opracowanym przez Wykonawcę 
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2.2.5. Wykonanie podłoża pod rurociągi i fundamenty obiektów 
 

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o 
grubości co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 
20 cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać ± 3 cm . 

Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub mecha-
nicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fun-
damentu lub ułożeniem przewodu.  
Rurociągi układane w ziemi winny mieć podłoże naturalne stanowiące nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o 
wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480 dające się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego 
oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu) nie wykazujące zagrożenia korozyjnego. 

W przypadku , gdy nie jest spełniony warunek podłoża z naturalnego gruntu sypkiego i występują  grunty zwarte (gliny, iły), 
luźne plastyczne i nasypowe  , należy wykonać podsypkę z piasku gr. 20 cm.   Rzędną dna wykopu wykonać 20 cm niżej projektowa-
nej a następnie wykonać podsypkę z piasku zagęszczonego grubości 20 cm zagęszczenie do minimum 85% zmodyfikowanej próby 
Proctora, sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem. 

Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2 m. Odchy-
lenia grubości warstwy nie może przekraczać +/-3 cm. Zdjęcie tej warstwy powinny być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodu. 

Podłoże pod wykopy obiektowe studzienek kanalizacyjnych i studni obiektów przepompowni wykonać jak wskazano w opi-
się do tych elementów .  

 

 

2.2.6. Zasypka i zagęszczenie gruntu 
 

Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz formowania nasypów należy wykorzystać 
grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste wg PN 84/B-02480 pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione 
spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, lessowych. Wykonawca w uzgodnieniu  z Zamawiającym  ustali miejsce poboru 
brakującego gruntu oraz miejsce wywozu namułów organicznych. Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub 
czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków transpor-
towych i winna wynosić 25 ÷ 35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek.  Zasypkę nad rurą- prowadzić  dowożonym gruntem 
piaszczystym, żwirem lub pospółką do wysokości minimum 20cm nad wierzch rury. Dalszą zasypkę prowadzić warstwami z zagęsz-
czeniem stosując również grunt piaszczysty dowożony lub rodzimy mineralny o parametrach odpowiadających  PN 84/B-02480 . 

 Do zagęszczenia gruntów można użyć maszyn takich jak: wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności 
od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Stopień zagęszczenia winien wynosić 0,95 ÷ 1,0 skali Proctora. Przy obiektach linio-
wych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń powstałych po montażu przewodu. Użyty materiał i 
sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie i izolacji wodosz-
czelnej. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3 m. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być piasek   a powyżej 0,3m  grunt wydobyty z wykopu, bez grud i ka-
mieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu 
stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. W przypadku odstępstwa istniejącego gruntu rodzimego od 
wymogów do stosowania zasypki powyżej strefy niebezpiecznej należy zwiększyć wysokość zasypki gruntem mineralnym do 0,5m . 
Pozostała część wykopu zasypać gruntem rodzimym  mineralnym .Zasypanie  gruntem plastycznym gliniastym może mieć miejsce 
tylko poza pasem jezdni z uwzględnieniem projektowanego zagospodarowania terenu. 

Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie należy wykonać ubijakiem 
po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999, Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzi-
mym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. 

Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na stateczność budynków i innych bu-
dowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 

 

 

2.2.7. Rozplantowanie gruntu, plantowanie skarp, humusowanie 
 
Masy  ziemne  z  wykopów  należy  użyć  na  zasypki  a  nadwyżki  zagospodarować do budowy dróg lub odwieźć na miejsce wska-
zane przez Zamawiającego lub wysypisko odpadów. 
Ziemię  urodzajna  wcześniej  zdjętą  z  pasa  szer. 1,5 m, należy  rozścielić ręczni  po  tym  pasie, wyrównując  pod  obsiew.  

 

3. SPRZĘT 
 
Roboty  ziemne  mogą być wykonywane  ręcznie  lub  mechanicznie  przy  użyciu dowolnego sprzętu przezna-
czonego do wykonywania zamierzonych robót. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny 
technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 
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4. TRANSPORT 
 
Materiały  z  wykopów  mogą  być  przewożone  dowolnymi   środkami  transportu dopuszczonymi  do  wyko-
nywania  zamierzonych   robót.   Urobek  należy  umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.  Wszelkie  zanieczyszczenia  lub  uszkodzenia  dróg  pu-
blicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia 
na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001  r. o odpadach - 
Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu oraz transportu podano w ST 1.0.0. „Wymagane ogólne”. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02. 

 
5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym 
celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 
gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w 
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inżyniera i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli 
dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inżyniera na wniosek 
Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę : 

 
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych, 
- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od pierwotnego 
 

5.3. Roboty przygotowawcze 
 
 
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową zaprojektowanych obiektów powinno być wykonane przygotowanie terenu pod budo-
wę. 
Sposób wykonania, dojazd do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany 
przez Inżyniera. 
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infra-
struktury podziemnej w rejonie powadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie 
zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez  Inżyniera. 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z: 

 
- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 
- ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych. 
- wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, 
- niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu, 
- pomiarem nachylenia skarp wykopu. 

 
 
5.4. Zasady wykonywania wykopów 
 



 

41 W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzo-
nych prac, a w szczególności ochronę gleby i zieleni (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, Dz.U. z 
2006 r. Nr 129, poz.902 ze zm.). 
Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa 
gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykona-
niem fundamentu. 
Ściany wykopów należy tak ukształtować lub obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową praktyką inżynierską w całym 
okresie trwania robót ziemnych. 
Przyjęty sposób odwodnienia wykopu nie może powodować powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak : 

 
- wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją,  
- „rozpompowanie" warstwy wodonośnej,  
- zmiana kierunków przepływu wód gruntowych,  
- zwiększenie współczynnika filtracji gruntów. 
 

Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożliwić odpływ wód z wykopu. Wodę z 
wykopu należy odprowadzać poza teren robót. Należy przeciwdziałać powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu 
skarp wykopu. 
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowie-
nia wg dokumentacji projektowej, należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

 
5.5. Wykopy nieobudowane 
 
Wykopy nieobudowane można wykonywać do głębokości 4,00 m od poziomu terenu otaczającego wykop. 
Jeżeli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp : 

 
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, 
- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25, 
- w gruntach niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1,5. 

 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia : 

 
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powin-

na być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych, 
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych 

nachyleń, 
- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników, 
- skarpy nasypu należy chronić przez ułożenie na nich geowłókniny lub czarnej folii budowlanej. 

 
5.6. Wykopy obudowane 
 
Konstrukcja umocnienia ścian wykopu powinna być taka, aby zabezpieczyć ściany wykopu przed obsuwaniem się. 

 
5.7. Wykopy w osłonie ścianek szczelnych 
 
Ścianki szczelne należy wykonywać zgodnie z dokumentacja projektowa i postanowieniami normy PN-EN 12063:2001. 
W czasie wbijania elementów ścianki szczelnej należy prowadzić dziennik wbijania, w którym należy zawrzeć : 
 
- ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego ścianki szczelne, 
- szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej, 
- dane odnośne zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas wbijania. 
 

Konstrukcja ścianek szczelnych powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wody z zewnątrz, a ściany wykopu 
przed obsuwaniem się. 
W przypadku wykorzystania ścianek szczelnych jako elementów przyszłej konstrukcji muszą one spełniać wymagania założone w 
dokumentacji projektowej. 

 
5.8. Odwodnienie wykopów 
 
Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar wyko-
pu. W tym celu, w zależności od warunków gruntowych, może zastosować systemy igłofiltrów lub drenaż opaskowy ze studniami 
zbiorczymi z których woda będzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. 



 

42 Odprowadzenie wód do istniejących urządzeń kanalizacji deszczowej musi być poprzedzone uzgodnieniami z  operato-
rem sieci. 

 
 
5.9. Tolerancje wykonywania wykopów 
 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą : 
 
± 1 5 cm -   dla wymiarów wykopów w planie,  
± 2 cm   -   dla ostatecznej rzędnej dna wykopu,  
±10%  -   dla nachylenia skarp wykopów. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów podano w punkcie 5. Sprawdzenie 
jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w pkt. 10. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować : 
 
- sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją, 
- kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie, 
- sprawdzenie przygotowania terenu, 
- kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu, 
- sprawdzenie wymiarów wykopów, 
- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów. 
 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące  kontroli jakości  robót podano  w  ST 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
 
 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w do-
kumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne   wymagania   dotyczące   podstawy   płatności   podano   w   ST 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 wykopów w gruncie, w stanie rodzimym. 
Cena jednostkowa obejmuje : 
 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- wyznaczenie zarysu wykopu, 
- wykonanie umocnienia ścian wykopu przez wbicie lub wibrowanie ścianek szczelnych wraz z wykonaniem elementów usztywniają-

cych i rozpierających oraz ich obcięciem lub wyciągnięciem, 
- wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia ścian wykopów wraz z elementami 

usztywniającymi i rozpierającym oraz ich wyciągnięciem, 



 

43 - odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody  i odwiezieniem na miejsce odwożenia mas 
ziemnych, 

- odwodnienie wykopu, 
- utrzymanie wykopu, 
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera, 
- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 

 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.  Polskie Normy 
 
- PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
- PN-B-04452:2002 - Geotechnika. Badania polowe. 
- PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
- PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
- PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
- PN-EN 12063:2001 - Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 
- PN-EN 10248-1:1999 - Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy. 
- PN-EN 12048-2:1999 - Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i wymiarów. 
- PN-EN 10249-1:2000 - Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy. 
- PN-EN 10249-2:2000 - Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i wymiarów. 
- PN-EN 13252:2002 - Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach 

drenarskich. 
- PN-B-11111:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 

 
10.2. Inne dokumenty 
 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92. poz. 881), 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002  r.,  Nr 166,  poz.1360,  z późniejszymi zmianami), 
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami), 
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.  U. z 2001   r.  Nr 62, poz. 627; z późniejszymi zmianami). 
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S - 02.00.00.     SIECI WOD – KAN. 
 
 
S- 02.01.01. – SIECI WODOCIĄGOWE  
 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci wody wraz  

przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „„BUDOWA SIECI  WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ Z 

PRZYŁĄCZAMI OD SUW KROBIELEWKO  DO  MIEJSCOWOŚCI WIEJCE” zgodnie z zakresem 

robót przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robót. 

Podstawą opracowania niniejszej SST są Projekty Wykonawcze, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 

 
1.2.Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wymienionych sieci 

wody pitnej realizowanych w ramach „BUDOWA SIECI  WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ Z 

PRZYŁĄCZAMI  OD SUW KROBIELEWKO  DO  MIEJSCOWOŚCI WIEJCE” W zakres podstawo-

wych robót części Specyfikacji Technicznej wchodzą : 

 
- Wytyczenie trasy wodociągu 
- Wykopy liniowe pod przewody  
- Wzmocnienie gruntu 
- Podsypka z piasku wraz z zagęszczeniem 
- Ułożenie przewodów wodociągowych  
- Włączenie do istniejącego wodociągu 
- Montaż zasuw wodociągowych 
- Próba szczelności wodociągu  
- Obsypka przewodów wraz z zagęszczeniem 
- Ułożenie taśmy informacyjnej 
- Zasypanie przewodów wraz z zagęszczeniem 
- Płukanie i dezynfekcja wodociągu 

 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 
 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
 



 

45 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
  
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
  
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  
 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 

45.000000-7    Roboty budowlane 

 451.00000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

 452.00000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

  4523.0000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 
dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu   

   45231.000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,  
ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 

   45231.100-6 Ogólne roboty budowane związane z budową rurocią-
gów 

   45231.110-9 Kładzenie rurociągów 

   45231.112-3 Instalacja rurociągów 

   45232.000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

   45232.100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 

   45232.130-2 Rurociągi do odprowadzania wody burzowej 

   45232.200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych 

   45233.120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

 455.00000-2   Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operator-
ską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz 
inżynierii wodnej i lądowej 

  4551.0000-5  Wynajem dźwigów wraz z obsługą operatorską 



 

46   4552.0000-8  Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską  

 

  
1.5. Określenia podstawowe 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Materiały dotyczące instalacji i przyłącza wody 
 

- Rury i kształtki ciśnieniowe PE100 (PN 10; SDR 17) łączone zgrzewaniem lub za pomocą kształtek elektrooporowych 
- Rury i kształtki ciśnieniowe PE wzmocnione klasy TS [total security - (PN 10; SDR 10] łączone zgrzewaniem lub za pomo-

cą kształtek elektrooporowych 
- Typowe kształtki i elementy sieci wodociągowej 
- Zasuwy klinowe miękkouszczelniające epoksydowane 
- Śrubunki połączeń kołnierzowych armatury i elementów rurociągów w wykonaniu kwasoodpornym 
- Teleskopowe przedłużenia zasuw 
- Pokrywa uliczna do zasuw pływająca 
- Elementy przecisków pod drogami i torami [rury osłonowe PE lub stalowe z hutniczym zabezpieczeniem przed korozją, 

płozy i manszety] 

 
2.2. Odbiór materiałów na budowie 
 
Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości i kartami gwarancy jnymi. 
Dostarczone materiały na plac budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów, (pęknięć, ubytki, zgniecenia). 
 
2.3. Składowanie materiałów 
 
Rury w prostych odcinkach składować w stosach na podkładach  drewnianych o szerokości nie mniejszej 
niż 0,10 m, w odstępach 1 do 2 m. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1,0m. Zwracać uwagę na 
zakończenia rur - zabezpieczać je ochronami (kapturki, wkładki). Niedopuszczalne jest „wleczenie" rur po 
podłożu 
Rury z tworzyw sztucznych należy chronić przed długotrwała ekspozycja słoneczną i nadmiernym nagrzewa-
niem od źródeł ciepła. 
 
Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Armaturę, 
kształtki oraz inne elementy przyłączy i materiały izolacyjne wraz z zaprawą tynkarską,składować w zamyka-
nych magazynach w warunkach określonych przez producenta dla zachowania gwarancji. 
 

3. SPRZĘT 
 
-   Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST„ Warunki ogólne". Ponadto: 
-   Samochód dostawczy 
-   Koparka gąsienicowa 0,25 m3 

-   Samochód samowyładowczy 5t 
-   Samochód skrzyniowy 
-   Zagęszczarka wibracyjna 
-   Żuraw samojezdny 
-   Wyciąg 
-   Wciągnik przejezdny 3t 
-   Zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE 
-   Agregat prądotwórczy 
-   Sprężarka 
-  Elektronarzędzia 

 
 

4.TRANSPORT 
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Przewiduje się przewóz rur oraz wszystkich elementów instalacji od producenta na plac budowy lub z 
hurtowni i magazynów na plac budowy. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem. Transport powi-
nien się odbywać pojazdami o odpowiedniej długości, tak aby wolne końce rur wystające poza skrzynię 
ładunkową nie były dłuższe niż 1,0m. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na po-
wierzchni ładunkowej. 
Sposób transportu poszczególnych elementów oraz rur podaje producent w swoich wytycznych. Należy 
ściśle stosować się do jego wytycznych. Szczególnie należy zwrócić uwagę na transport rur i kształtek z PE; 
PP i PVC. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu oraz transportu podano w ST 1.0.0. „Wymagane ogólne”. 
 

4.2. Transport rur  
 

 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub znisz-

czeniem.  
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z wyjątkiem rur betonowych o stosunku 

średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, które należy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 

bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy ze-
wnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyżej niż 2 m). 
 
 
Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się 
wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

 
4.3. Transport kręgów 
 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla 
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekła-
dek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,0 i 
1,2 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. Kręgi 
większych średnicach należy transportować, podnosić i opuszczać zgodnie z wytycznymi producenta tych wyrobów. 

 
4.4.  Transport pierścieni dystansowych i odciążających, włazów kanałowych, wpustów żeliwnych 
 

Transport dowolnym samochodem przystosowanym do przewożenia ładunków . Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem 
przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy 
lub innych odpowiednich materiałów. 

 
 
4.5. Transport mieszanki betonowej 
 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji składni-
ków, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaga-
niach technologicznych. Alternatywnie wykonać mieszankę na miejscu przy użyciu betoniarki i zgodnych z normami komponentami . 

 
4.6. Transport kruszyw 
 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
 

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie 
 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki 
w jakich będzie  wykonana sieć wodociągowa [z uwzględnieniem zapisów w projekcie organizcji robót, pkt. 5.4.” ST 1.0. Wymagania 
ogólne”] 

 
 
5.2.Roboty przygotowawcze 
 
- Wytyczenie trasy przebiegu instalacji . 
- Wykonanie odkrywek w miejscach styku z istniejącymi uzbrojeniem  podziemnym 

 
5.3. Roboty ziemne  
 
Opis podano w dziale roboty ziemne 

  
5.4. Sieć wodociągowa - Roboty montażowe  
 
Rury PE układać na podsypce z dobrze ubitego piasku w temperaturze 0 -30 oC. Szczegółowe warunki montażu złącz rur 
podawane są przez ich producenta. Rury łączyć za pomocą zgrzewania przy pomocy muf elektrooporowych i zgrzewania 
doczołowego. Montaż rurociągu z pomocą zgrzewania wykonać na zewnątrz wykopu na poboczu lub na pomoście ustawionym 
nad wykopem. Przed zgrzewaniem należy odpowiednio przygotować powierzchnie zgrzewane rur poprzez obcięcie piłą o drobnym 
uzębieniu i oczyszczenie. 
Sieć należy wykonać z rur PE  o połączeniach zgrzewaniem.  

 
 
5.4.1. Zgrzewanie doczołowe 
 
Polega ono na ogrzaniu i uplastycznieniu powierzchni łączonych elementów za pomocą płyty grzejnej, a następnie, po odsunięciu ich 
od płyty, na dociśnięciu do siebie z odpowiednią siłą docisku i pozostawieniu do ochłodzenia.  
Prawidłowe wykonanie połączenia metodą zgrzewania pozwala zachować właściwą dla rury z PE giętkość na całej długości odcinka 
oraz wytrzymałość połączeń równą wytrzymałości rury. 
Należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku łączenia rur zakwalifikowanych do tej samej grupy wskaźnika szybkości płynięcia 
(MFI 005 lub MFI 010), żeby użyć rur tej samej średnicy i grubości ścianek. 

 
a) Ogólne wytyczne procesu zgrzewania 

 
Przed rozpoczęciem zgrzewania zawsze należy zapoznać się z instrukcją zgrzewarki. Jeżeli kolejne czynności, podane w instrukcji 
zgrzewarki odbiegają od ogólnych wytycznych podanych niżej, należy zastosować się do instrukcji urządzenia. 
Parametry zgrzewania rur z PE oraz warunki przygotowania do zgrzewania, technologię wykonania zgrzewu i kontrolę procesu poda-
no poniżej. 

 
b) Przygotowanie do zgrzewania 
 
 Miejsce ustawienia zgrzewarki powinno być równe, czyste i suche, w razie potrzeby osłonięte namiotem, 

 Otworzyć zgrzewarkę, 

 Upewnić się, że łączone odcinki rur mogą być swobodnie przesuwane na wózkach w czasie łączenia, 

 Sprawdzić czy rury ułożone są prosto i pewnie na wózkach, 

 W celu zapewnienia poprawności wykonania zgrzewu należy końcówki rur ustawić osiowo (oznaczenie rur o średnicach 
większych niż 315 mm powinny zawsze znajdować się na górze), 

 Uruchomić skrawarkę. Dosuwać rury do noża skrawającego tak długo, aż będą powstawały ciągłe pasma wiór o pełnej gru-
bości ścianki.  

 Oczyścić końce rur i ułożyć rury w uchwytach trzymających i właściwie je zamknąć. W przypadku, gdy rury nie są ułożone 
osiowo, należy zluzować jedną z obejm, a następnie ponownie dopasować końcówki rur. 

 Odsunąć rury od noża skrawającego, 

 W razie potrzeby przeprowadzić ponowne skrawanie. 
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c) Proces zgrzewania należy wykonać wg następującego schematu : 
 
 
Po nagrzaniu płyty grzewczej do właściwej temperatury należy wsunąć płytę grzewczą pomiędzy końcówki i docisnąć oba końce rury 
do płyty. 
Po wystąpieniu na końcach rur wypływki sprawdzić, czy jest ona taka sama na całym obwodzie. Gdy wypływka osiągnie wielkość 
około 5÷10% grubości ścianki, należy zredukować siłę docisku i kontynuować zgrzewanie. Należy równocześnie kontrolować czas 
operacji. 
Po wstępnym ogrzaniu należy osunąć płytę grzejną. Przy obsłudze ręcznej wykonać to w jak najkrótszym czasie. 
Następnie należy dosunąć do siebie zmiękczone końcówki rur i stopniowo zwiększyć siłę docisku aż do osiągnięcia żądanej wartości. 
Podczas chłodzenia siła docisku nie ulega zmianie. 
Po ochłodzeniu zgrzewu należy ostrożnie otworzyć obejmy mocujące i wyjąć rury z maszyny. 

 
d) Sprawdzenie poprawności zgrzewu 
 
Po zakończeniu zgrzewania należy zmierzyć wielkość wypływki. Uzyskane wartości powinny być zgodne z podanymi w specyfikacji. 
Sprawdzenia wypływki dokonać na całym obwodzie zgrzewu. 
Sprawdzić równomierność wypływki oraz zbadać czy nie występują defekty w szczelinie pomiędzy wałeczkami wypływki. 
Sprawdzić, czy na powierzchni nie ma nacieków z polietylenu, powstałych w trakcie zgrzewania. Nieliczne krople stopniowego poliety-
lenu należy usunąć. 

 
e) Warunki poprawnego wykonania złącza zgrzewanego doczołowo: 
 
Przed rozpoczęciem właściwego zgrzewania należy wykonać zgrzewanie próbne, celem sprawdzenia poprawności sprzętu i doboru 
właściwych parametrów zgrzewania w danych warunkach. Końcówki zgrzewanych rur i płyta z grzewcza muszą być utrzymane w 
całkowitej czystości. Wszelkie zanieczyszczenia z płyty zgrzewczej przenoszą się na zgrzew, pogarszając jego jakość. Rury o średni-
cach większych niż 180 mm należy poddać dwukrotnemu zgrzewaniu próbnemu. 
łączone elementy winny mieć taką samą średnicę, grubość ścianki oraz tą samą grupę wskaźnika szybkości płynięcia. 
końcówki elementów muszą mieć oczyszczone powierzchnie, 
należy zachować podane parametry procesu zgrzewania (temperatura, czas, siła docisku itp.), 
nie wykonywać zgrzewania przy temperaturze otoczenia poniżej 00C, w przypadku wiatru lub deszczu stosować namiot ochronny,  
stosować tylko w pełni sprawne zgrzewarki 
nie wolno przyspieszać procesu studzenia zgrzewa 
łączone elementy muszą być zamocowane współosiowo 
rury nie mogą być owalne  w tym celu można stosować łubki dwudzielne dostosowane do każdej średnicy. 
 
f) Ocena jakości złącza 
 
Ocena jakości zgrzewu może być wykonana za pomocą przyrządów pomiarowych, pozwalających na pomiar z dokładnością do 0,5 
mm. Polega ona na ocenie kryteriów : 
  

 rowek "A" między wałeczkami nie powinien być zagłębiony poniżej zewnętrznej powierzchni rury, 

 przesunięcie ścianek łączonych rur "V" nie może przekroczyć 10% nominalnej grubości ścianki, s 

 szerokość wypływki "B" nie może przekraczać wartości: 0,68e ≤ B ≤ 1,0e 
 

Ponadto muszą być zachowane proporcje poszczególnych wypływek spoiny: Bmin ≥ 0,9. 

 
5.4.2. Zgrzewanie elektrooporowe 
 
 
Budowa i działanie wszystkich złączek do zgrzewania elektrooporowego oparte są na tej samej zasadzie. Zgrzewanie to polega na 
łączeniu rury z kształtkami posiadającymi wtopiony drut elektrooporowy. 
Do kształtek tych wsuwa się oczyszczone końcówki rur z PE i łączy końcówki spirali grzejnej ze źródłem prądu. 
Opór występujący przy przepływie prądu powoduje nagrzanie się spirali i prowadzi do uplastycznienia łączonych powierzchni (we-
wnętrznej powierzchni kształtek i zewnętrznej powierzchni rury). 
Stopiony materiał stygnie w tzw. strefach zimnych, powodując tym samym uszczelnienie stref stopionego materiału (tzw. strefy gorą-
ce). Dalsze podgrzewanie prowadzi do wzrostu ciśnienia stopionej masy.  
Wytworzone ciśnienie stopionej masy powoduje jej ekspansję na całym obwodzie i w głąb stopionych powierzchni kształtki i rury. 
ścisłe przestrzeganie parametrów zgrzewania zapewnia uzyskanie poprawnego zgrzewu. Ponadto dla bezpieczeństwa każda kształt-
ka zaopatrzona jest w indykator umieszczony w otworze, który pokaże, kiedy zgrzewanie jest zakończone. 
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Zgrzewanie elektrooporowe typu "rura z rurą" lub "rura z kształtką" wykonać należy wg następujących zasad :  

 
 Łączone elementy powinny mieć ten sam wskaźnik  MFI. 

 Płaszczyzna końcówki rury musi być prostopadła do osi rury. 

 Zgrzewane końce rur należy przeczyścić w środku i na zewnątrz w celu usunięcia zabrudzeń. 

 Głębokość osadzenia rury w elektrokształtce musi być zaznaczona na rurze. 

 W celu usunięcia warstwy tlenku należy zeskrobać zewnętrzną warstwę rury. Zeskrobania należy dokonać na długości 
większej niż połowa długości kształtki.  

 Nałożyć elektrokształtkę na rurę.  

 Przed rozpoczęciem zgrzewania rurę i kształtkę należy umieścić w klamrach mocujących, przy czym elektrokształtka po-
winna znajdować się między klamrami. 

 Zgrzewanie przeprowadzić zgodnie z instrukcjami obsługi zgrzewarki.  

 Zasilanie odłączyć dopiero po upływie 2 minut od zakończenia zgrzewania. 

 Wykonane połączenia należy pozostawić w klamrach do momentu ochłodzenia. 

 
 
b) Sprawdzanie poprawności zgrzewu 
 
Sprawdzić, czy indykator zgrzewania wypłynął na powierzchnię kształtki. 
Sprawdzić, czy nie ma wycieków stopionego materiału lub czy drut oporowy nie uległ wysunięciu. 
Sprawdzić, czy rury nie wysunęły się z kształtki w czasie zgrzewania. Jeżeli wystąpił którykolwiek ze wspomnianych błędów złącze 
uznaje się za wadliwe. Należy je wyciąć i wykonać ponownie. Próbę ciśnienia można przeprowadzić po upływie minimum 1 godziny 
od wykonania ostatniego złącza. 

 
c) Zgrzewanie kształtek siodłowych 
 
Aby wykonać zgrzewanie elektrooporowe kształtek siodłowych należy : 

 
 Oczyścić obszar zgrzewania. 

 Sprawdzić, czy w miejscu zamocowania kształtki promień ugięcia rurociągu nie jest mniejszy niż 25dn. Jeżeli tak, to nie wol-
no bezpośrednio osadzać przyłącza siodłowego. 

 Zaznaczyć miejsce ułożenia kształtki na rurze i oskrobać je (na głębokość od 0,05 do 0,2 mm) w celu usunięcia warstwy 
utlenionej. Dokonać tego na powierzchni o obrysie o 10 mm większym niż obrys kształtki. 

 Nie wolno dotykać przygotowanych powierzchni styku. 

 Odkręcić nakrętkę z kształtki siodłowej. 

 Dokręcać śrubę mocującą aż do momentu wyrównania pokrętła ze śrubą centralną. 

 Zgrzewanie wykonać tak, jak opisano to poprzednio. 

 Kable zasilające można odłączyć po upływie 2 minut od zakończenia zgrzewania. 

 Pozostawić kształtkę w stojaku aż do zakończenia chłodzenia zgodnie z informacją zawartą na kształtce lub podaną przez 
producenta. 

 
 
 
d) Sprawdzanie poprawności zgrzewu 
 

 Sprawdzić, czy indykator zgrzewania wpłynął na powierzchnię kształtki. 

 Sprawdzić, czy nie ma wycieków stopionego materiału lub czy drut oporowy nie uległ wysunięciu. Jeżeli wystąpił którykol-
wiek ze wspomnianych błędów, złącze uznaje się za wadliwe. Należy je wyciąć i wykonać ponownie zgrzewanie. Po zgrze-
waniu pozostawić zgrzewane elementy w celu schłodzenia. Próbę ciśnienia można przeprowadzić po upływie 1 godziny od 
wykonania ostatniego złącza. 

 
e) Procedura przewiercania 
 

 Zgrzać siodełko z rurą. 

 Odkręcić nakrętkę od kształtki siodłowej i stosując klucz do przewiercania, wkręcić frez do oporu przewiercając ścianę rury. 

 Wykręcić frez do krawędzi gwintu. 

 Nakręcić nakrętkę na kształtkę. 

 
f) Naprawa rurociągów z PE przy użyciu nasuwek elektrooporowych 
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Zniszczony odcinek przewodu na istniejącym rurociągu można naprawić przy użyciu nasuwek elektrooporowych. Naprawę można wykonać w 
następujący sposób: 

 
 Rurociąg pod ciśnieniem może być zaciśnięty przez zastosowanie odpowiednich urządzeń. 

 Wyciąć uszkodzony odcinek rury i końcówki w wyciętych miejscach zabezpieczyć deklami. 

 Wyczyścić końce rury na długości potrzebnej do nasunięcia nasuwki (tak samo, jak opisano to poprzednio). 

 Zmierzyć długość L między końcówkami wyciętej rury i przygotować nowy odcinek rury do wstawienia, o długości mniejszej 
o 10-15 mm.  

 Zeskrobać końcówki rur w celu usunięcia utlenionej warstwy (patrz opis wyżej). 

 Następnie przesunąć nasuwkę na rurze do końca długości kształtki. Przed nałożeniem nasuwki starannie oczyścić końców-
kę rury. Wsunąć kształtkę n a drugą końcówkę rury istniejącej. 

 Wstawić rurę pomiędzy wycięte końce rurociągu. 

 Sprawdzić współosiowość ustawiania rur i nasunąć obustronnie nasuwki.  

 Wykonać zgrzewanie nasuwek, tak jak opisano to wcześniej. 

 
Połączenia mechaniczne zaciskowe rur z PE wykonuje się przy pomocy złączki, którą zaciska się na końcówkach rur. 
Złączki mają zastosowanie dla sieci wodociągowej o średnicy do 110 mm. Dopuszczalne ciśnienie przy zastosowaniu kształtek wyno-
si 1,0 MPa w temperaturze 20oC. Na specjalne zamówienie złączki w średnicach DN 16 do 63 mm o ciśnieniu dopuszczalnym 1,6 
MPa w temperaturze +20oC. 
 
 

5.4.3. Montaż armatury i połączeń kołnierzowych 
 
 - stosować armaturę do połączeń elektrooporowych lub kołnierzowych, z miękkim uszczelnieniem, epoksydowane  

- śrubunki do połączeń kołnierzowych w wykonaniu kwasoodpornym, owinięte taśmą klasy Poliken, Denso zabezpieczającą 
  przed uszkodzeniem mechanicznym 
- zasuwy wyposażone w skrzynki uliczne z  regulacją [średnica pokrywy 150 mm] i obudowy teleskopowe 
- zasuwa w wykopie oparta na zbrojonym bloku B15 o wymiarach 0,5 x 0,5 m i wysokości 0,3,m 
- skrzynka uliczna oparta na betonowej płycie nośnej i z betonowym obrzeżem 
 
 

5.4.4. Bloki oporowe 
 
 - bloki oporowe stosować na każdym załamaniu sieci o kącie powyżej 15o 
 - bloki wykonać ze zbrojonego B15 
 - część przewodu stykająca się z blokiem owinięta taśmą zabezpieczającą klasy Poliken, Denso 
 - blok oporowy zawsze oparty o nienaruszoną płaszczyznę wykopu  

 
 
5.4.5. Obsypka rurociągu. 
 
Jest to składowa robót montażowych rurociągu. Obsypkę wykonywać z gruntu mineralnego sypkiego, którego wielkość ziaren, w 
bezpośredniej bliskości rury nie powinno przekraczać 10 % nominalnej średnicy rury, lecz nie może być większa niż 60 mm. Materiał 
obsypki nie może zawierać ostrych kamieni i innego łamanego materiału. Obsypka  winna  szczelnie  wypełniać przestrzeń nad rurą i 
należy ją wykonywać warstwami równolegle po obu bokach, każdą warstwę zagęszczając. Grubość warstw nie powinna przekraczać 
1/3 średnicy rury i nie powinna być większa od 50 cm. Obsypkę prowadzić  do uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej rurociągu, 
tj. warstwy o grubości po zagęszczeniu minimum 50 cm ponad wierzch rury. 

 
5.4.6. Przeciski. 
 
Przeciski wykonywać należy pod wskazanymi przejściami siecią pod drogami i linią kolejową. Zakres wykonania przecisku : 
- wykonanie komory startowej i wylotowej 
- pełne umocnienie grodzicami stalowymi  
- wykonanie odwodnienia komór [w przypadkach nawodnionych] 
- montaż maszyny przeciskowej i urządzeń zasilających 
- wykonanie przecisku z użyciem rur osłonowych z PE-100 lub stalowych z hutniczym zabezpieczeniem przed korozją  
  płaszczem z PE  
- montaż rury przewodowej w przecisku [z założeniem płóz i manszet] 
 
 

5.4.7. Przewierty. 
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rur PE wzmocnionych klasy TS [total security].  
 Zakres wykonania przewiertu : 
- ustalenie trasy przewiertu 
- przygotowanie terenu do przewiertu 
- wykonanie przewiertu 
- wykonanie wykopu w miejscach połączeń z umocnieniem i ewentualnym odwodnieniem 
- przycięcie i połączenie [zgrzewanie] przewodów  
- zasypka wykopów 
 

 
 
UWAGI : 
 
W odległości 30 cm ponad przewodami wody ułożyć taśmę informacyjną z wkładką magnetyczną [dla skutecznego lokalizowania 
przewodu w gruncie]. 
Rurociągi zasypywać stopniowo warstwami 20cm piasku, kolejno je zagęszczając. 
Wszystkie złącza powinny być odkryte do czasu przeprowadzenia prób szczelności. 
Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie PN -81/B-10735 i BN-82/9192-06. Podczas próby szczelności wszys tkie 
złącza i węzły powinny być odkryte. Ciśnienie próby 1,0 MPa  
Po wykonaniu prób szczelności należy przeprowadzić dezynfekcję sieci stosując 4% roztwór podchlorynu sodu. Czasokres dezyn-
fekcji 24 h. Następnie należy sieć przepłukać uzdatnioną wodą wodociągową i oddać do eksploatacji po pozytywnym wyniku b a-
dania bakteriologicznego. 

 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady jakości Robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
 
 
6.1. Badanie jakości materiałów i urządzeń użytych do wykonania przyłączy sanitarnych 
 
Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich norm 
materiałowych podanych w niniejszej ST. 

 
6.2. Ocena jakości robót 
 

- sprawdzenie zgodności wykonania z projektem 
- sprawdzenie szczelności 
- sprawdzenie jakości wykonania 
- sprawdzenie usunięcie wszelkich usterek 
 

Materiały przeznaczone do wbudowania powinny posiadać atest producenta oraz uzyskać każdorazowo przed wbudowaniem ak-
ceptacje Inżyniera Budowy z wpisem do dziennika budowy. 

 
6.3. Próby szczelności 
 
Instalację i przyłącza wody należy poddać próbom szczelności na infiltracje i eksfiltracje zgodnie wytycznymi producentów oraz z : 

 
PN-92/B-10735, 
PN-91/B-10725, 
PN-90/M-30504, 
PN-91/M-10405. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Obmiar robót na zasadach określonych w „Warunkach ogólnych” ST.  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 



 

53 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podaniu rzeczywistych ilości użytych materiałów. 
Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykona-
nia uzgodniona będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą a Inżynierem. 
Jednostką obmiaru jest: 
 - dla sieci wody pitnej jest   – metr 
 - dla zasuw    - szt. 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podane są w ST „Wymagania ogólne”. Odbiór robót może nastąpić tylko w 
przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z 
Dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera, a także obowiązującymi normami i przepisami. 
 
8.1.Odbiór częściowy 
 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robot oraz których 
sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z 
Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi 
wymaganiami określonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do 
Dziennika Budowy. Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty : 

 
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót 
- Dziennik Budowy 
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
- Protokoły odbiorów 

 
8.2.Odbiór techniczny końcowy 
 
 
 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty : 
 

 Dokumenty jak przy odbiorze częściowym 

 Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

 Protokoły przeprowadzonych badań szczelności wszystkich instalacji 

 Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 

 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian 
i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 

 Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek 

 Aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 

 Protokoły badań szczelności wszystkich instalacji 

 
 



 

54 9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE ( podano dla wszystkich działów ) 

10.1.Polskie Normy 

 

1. PN-91/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze  
2. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze  
3. PN-EN1329 Kanalizacja rury  
4. PN-83/M-74001 Armatura przemysłowa. Wymagania i badania.  
5. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne  
6. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu  
7. PN-77/H-04419 Próba szczelności  
8. PN-85/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z PCV  
9. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV  
10. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  
11. PN-74/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.  
12. PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.  
13. PN-B-10720:1999 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i ba-

dania przy odbiorze  
14. PN-EN 10208- Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych . Rury 1:2000 o klasie wymagań A  
15. PN-EN 12056- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. 5:2002 Część 5: Montaż i badania, instrukcje dzia-

łania, użytkowania i eksploatacji  
16. PN-87/B-011070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia  
17. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna . Obiekty, elementy wyposażenia. Terminologia  
18.  PN-EN 13162:2002/AC:2006 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane 

fabrycznie. Specyfikacje. 
19.   PN-B-06250 Beton zwykły 
20.   PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
21.   PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
22.  PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
23.   PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
24.  PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane 
25.  PN/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
26.  PN -69/B-10023 Roboty murowe z cegły. Konstrukcje zespolone ceglano- żelbetowe wykonywane na budowie. 
       Wymagania i badania przy odbiorze. 
 

10.2.lnne dokumenty 

 

 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzew-

czej, Gazowej i Klimatyzacyjnej - Warszawa 1996 

 Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z PCV i PE- Wavin 

 Katalogi armatury 

 Katalog rur i kształtek PC V 

 Katalog rur i kształtek PE 

 Katalog studni BS 

 Katalog studni PCV 

 Instrukcja montażowa układania rurociągów PCV 

 Instrukcja montażowa układania rurociągów PE 

 Instrukcja montażowa studzienek PCV 

 Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 Instrukcje techniczne producentów wyrobów izolacyjnych w zakresie wykonania izolacji cieplnych i osłon z zapraw zbrojo-

nych 

 Świadectwa dopuszczenia materiałów do wbudowania 

 Instrukcje producentów materiałów do wbudowania 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. Zeszyt 3. COBRTI Insta l. 



 

55  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Zeszyt 7. COBRTI Instal. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt 9. COBRTI Instal. 

 Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych.. Zeszyt 10. COBRTI Instal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


