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ST- 00   -  WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

podziemnej sieci wodociągowej w ramach inwestycji: 

 „Budowa  sieci wodociągowej z przyłączami do działek zabudowy jednorodzinnej przy ul. Jodłowej w 

m. Turawa  Marszałki  gm. Turawa” 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) stanowią integralną część 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu i realizacji 

wyżej wymienionych robót.  

1.3. Zakres Robót objętych ST 
Wymagania ogólne należy stosować w powiązaniu z pozostałymi Specyfikacjami Technicznymi 

wyszczególnionymi w zawartości opracowania str. nr 2. 

W zakresie robót przewidziana jest budowa sieci i przyłączy wg zestawienia : 

-  Sieć wodociągowa PE100-RC SDR 17  Ø90mm – L = 161m 

-  Przyłącza  wodociągowe PE SDR17 Ø32mm (3szt) – Lcalk = 9,6m  

   (w tym 2,5m  przecisk  pod nawierzchnią bitumiczną). 

-  Studnie wodomierzowe PVC DN 450mm – 3szt. 

-  Zasuwa kołnierzowa Dn 80 z obudową i skrzynką do zasuw – 2 kpl. 

-  Hydrant nadziemny kolumnowy DN80mm – 1 kpl. 

1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie; 

Budowla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, stanowiący 

całość techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub technologiczny; 

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

Dokumentacja Projektowa – projekt budowlano-wykonawczy stanowiący podstawę realizacji 

przedmiotu zamówienia; 

Dokumenty budowy – oznacza dokumenty wymienione w punkcie 1.6  niniejszych Specyfikacji; 

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

wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu; 
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Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 

zakończeniu; 

Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią organu wydającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem; 

Gwarancja – techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne 

funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi; 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy; 

Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną 

odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną; 

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

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

robót; 

Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie 

przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu; 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych; 

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 

drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 

rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 

powodowanymi przez ruch na drodze. 

Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią dróg lub urządzeniem liniowym 

(przewodem wod.-kan., ciepłowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub teletechnicznym); 

Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i 

zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego 

stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia 

uporządkowania w określonym zakresie; 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa 

własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych; 
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Projekt organizacji budowy i robót – projekt, który w oparciu o obliczenia i wskaźniki techniczno-

ekonomiczne, przy uwzględnieniu warunków miejscowych oraz na podstawie dokumentacji 

projektowej ustala technologię, metody, sposoby, środki, urządzenia techniczne, transportowe, 

wyposażenie, itd., niezbędne do wykonania zamierzonego przedsięwzięcia inwestycyjnego i 

poszczególnych robót w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych terminów, 

odpowiedniej organizacji oraz jakości realizowanych robót; 

Przebudowa – dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwiązań technologicznych 

z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia; 

Przeszkoda - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład droga, kolej, rurociąg itp.; 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego; 

Roboty budowlane – budowa oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 

lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

Rura osłonowa - rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia obciążeń 

zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą terenową; 

Skrzyżowania - miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i 

istniejącego uzbrojenia; 

Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

Teren przyległy do budowy – przestrzeń sąsiadująca z Terenem Budowy znajdująca się w obszarze 

oddziaływania robót budowlanych; 

Urządzenie budowlane (technologiczne) – urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym, 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; 

Uzbrojenie terenu – urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan., 

gazowe, elektryczne, teletechniczne) występujące w obszarze oddziaływania robót budowlanych; 

Właściwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 

stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane; 

Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, 

przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę, 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych 

stworzonym na potrzeby zamówień publicznych; 

Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
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budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-

użytkowych.  

Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego stosowania, 

potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą zharmonizowaną lub europejską 

aprobatą techniczną. 

Używane skróty należy czytać następująco:  WO – Wymagania Ogólne, ST – Specyfikacje Techniczne 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,     

IN – Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego. 

1.5. 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, 

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami  IN. 

1.5.1. Teren Budowy 

Teren Budowy stanowią drogi gruntowe, pas i pobocze dróg gminnych i wewnętrznych, oraz działki 

prywatne w obrębie ulicy Wodociągowej i Kasztanowej w Zawadzie.  

Zamawiający przekaże Wykonawcy prawo dostępu do Terenu Budowy  

Warunkiem rozpoczęcia Robót na Terenie Budowy jest powiadomienie z odpowiednim 

wyprzedzeniem zainteresowanych stron o zamiarze rozpoczęcia Robót, przewidywanym terminie ich 

zakończenia, uporządkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstałe w 

trakcie prowadzenia Robót. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zgłosić z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia 

prac właścicielom uzbrojenia podziemnego zgodnie z warunkami wydanymi przez jednostki 

uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.  

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 

których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 

Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców 

i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 

1.5.2. Oznakowanie Terenu Budowy 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniającym w/w rozporządzenie (Dz.U.04.108.953) 

zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz 

ogłoszeń zgodnych z ww. rozporządzeniem. 
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1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 

Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru 

końcowego Robót, a w szczególności: 

a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych. 

b) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia głębokich wykopów przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 

c) Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu robót i doprowadzić go do 
stanu pierwotnego. 

1.5.4. Zaplecze Budowy 

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym 

zakresie.  Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania 

budowy i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych 

mediów do Zaplecza Budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów 

zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami. 

1.5.5. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z późniejszymi 
zmianami), 

stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.01.62.627 z 
późniejszymi zmianami), 

stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.01.62.628 z późniejszymi zmianami). 

W okresie trwania Robót wykonawca będzie: 

utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej, 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, 

środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, 

możliwością powstania pożaru 

uszkodzeniem drzew lub zespołu drzew w trakcie prowadzenie robót ziemnych oraz innych robót 
związanych z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych w pobliżu drzew 
albo zespołów drzew. W przypadku uszkodzenia drzew należy powiadomić odpowiednie służby, w 
tym jeśli dotyczy to pomników przyrody Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, a roboty przerwać. W 
przypadku naruszenia korzeni drzew pełną odpowiedzialność będzie ponosił Wykonawca. 
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1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 

baz, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona stanu technicznego własności obcej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi, podziemnych i 

naziemnych, takich jak rurociągi, kable, linie energetyczne, torowiska itp. Wykonawca uzyska od 

odpowiednich zarządców tych urządzeń i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego dotyczących ich lokalizacji, zwłaszcza dla lokalizacji kabli telekomunikacyjnych, które 

mogą nie być naniesione na plany. Ponadto Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje 

tych zarządców o planowanym terminie rozpoczęcia robót, uzgodni z nimi sposób zabezpieczenia i 

oznaczenie będących w ich dyspozycji urządzeń i/lub instalacji oraz zapewni udział nadzoru 

technicznego tych zarządców na czas prowadzenia prac w pobliżu tych urządzeń i/lub instalacji. 

Wykonawca zapewni właściwe, zgodne uzgodnieniami, o których była mowa powyżej, oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie prowadzenia Robót w ich 

pobliżu. 

W przypadku naruszenia urządzeń bądź instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót 

lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca 

na swój koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do 

kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń nie może nastąpić później niż w 

ciągu 12 godzin od ich wystąpienia. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 

do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadomiony Inżynier. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami IN. 

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania Robót 

należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni dróg gminnych i osiedlowych. 

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu 

oddziaływania procesu budowlanego, ponad zakres ujęty w SIWZ. 

1.5.9. Bezpieczeństwo prowadzenia prac  

Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi 

BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży  

właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki 

właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp. 

odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie  

odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków  

urządzenia do pomiaru stężenia gazu  

właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z pomieszczeniami 
jadalnymi, łazienkami i toaletami  

właściwe zabezpieczenia p.poż Robót i urządzeń Terenu Budowy  

pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagają specjalnych kwalifikacji powinni 
legitymować się świadectwem potwierdzającym posiadane kwalifikacje. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie 

bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na Terenie Budowy.  

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa 

budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

1.5.10. Dokumentacja z przed rozpoczęcia robót budowlanych  

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną Terenu 

Budowy, budynków, które przylegają do miejsca wykonywania Robót oraz terenu w pobliżu Terenu 

Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i 

inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować.  

Wszelkie uszkodzenia lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas lub po wykonaniu Robót przez 

Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan sprzed 

uszkodzenia, tak, aby uzyskać aprobatę IN i właściciela terenu lub instytucji przeprowadzającej 

inspekcję. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane 

przez organy administracji państwowej i samorządowej, zarządzenia wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
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wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 

podczas prowadzenia robót. 

1.5.12. Równoważność norm i przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 

nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą 

się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem 

ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez IN. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone IN, co 

najmniej na 14 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez IN. W 

przypadku, kiedy IN stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub 

wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

1.5.13. Ubezpieczenia i Gwarancje  

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Zamówienia  gwarancje. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami 

Zamówienia. 

1.5.14. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia 

Wykonawca dostarczy niżej wymienione dokumenty: 

dokumentację powykonawczą zgodną z wymaganiami podanymi poniżej, 

oświadczenia właścicieli działek o uporządkowaniu terenu po robotach, 

projekty robót tymczasowych, których wykonanie jest niezbędne w celu realizacji Robót Stałych 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć IN wszelkie wymagane prawem 

polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii prowadzenia robót (np. pozwolenia 

wodno – prawne na wykonanie odwodnienia i na odprowadzenie wody z wykopów, itp.) oraz wykona 

wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania. 

Dokumentacja Powykonawcza 
Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie 

jak w Dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez 

Wykonawcę zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych Robót. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania 

terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi 

powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić 

dokumentację geodezyjno – kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na 

mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej 

dokumentacji geodezyjno – kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi 
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przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej  

i kartograficznej. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć IN do przeglądu przed rozpoczęciem Odbiorów 

Końcowych. 

Jeżeli w trakcie Odbiorów Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji 

powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 

Wykonawca dostarczy IN dokumentację powykonawczą w 4 egzemplarzach w formie wydruków oraz 

w 4 egzemplarzach w formie elektronicznej. Ponadto, powykonawczą dokumentację geodezyjno – 

kartograficzną Wykonawca powinien przekazać do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka). 

2. Materiały i Urządzenia 

2.1. Wymagania podstawowe 
Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być: 

dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności 
Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane 
prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

zgodne postanowieniami Zamówienia, w tym w szczególności ST i dokumentacją projektową, a także 
poleceniami IN, nowe i nieużywane. 

Należy stosować Urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. 

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, może zostać 

odrzucony przez Inspektora Nadzoru. 

2.3. Przechowywanie i składowanie Materiałów i Urządzeń 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować poprzez 

właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy. 

Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Na Teren Budowy 

nie wolno zwozić żadnych Materiałów niezatwierdzonych przez IN. 
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2.4. Kwalifikacje właściwości Materiałów i Urządzeń 
Każda partia Materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać zatwierdzone 

przez IN. 

Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do 

obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. 

Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawić IN nie później niż w dniu dostawy Materiałów, 

Urządzeń na Teren Budowy. Wykonawca zapewni, iż Materiały i Urządzenia dostarczone na Teren 

Budowy można zidentyfikować i przypisać im właściwe atesty. 

IN może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na materiałach, urządzeniach przed ich 

dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to 

za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Materiałów i 

Urządzeń do jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji 

Inżyniera i testów. Wykonawca przedstawi na życzenie Inżyniera próbki do jego akceptacji, a przed 

przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod 

względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne 

rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. 

Badania wykonane będą na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenie polskich tłumaczeń dokumentów związanych z 

materiałami, a istniejących w innych językach. 

2.5. Znakowanie Urządzeń, Materiałów itp. 
Znakowanie Materiałów ma być w języku polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. 

Każda część urządzenia musi być wyposażona w oryginalne tabliczki producenta, na których muszą 

znajdować się podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta. 

2.6. Usługi specjalistów- pracowników Producentów  
Za wszelkie usługi świadczone przez specjalistów będących pracownikami producentów świadczone 

podczas przeprowadzania Robót budowlanych płaci Wykonawca. 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w Zamówieniu ; w przypadku braku ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez IN. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Zamówieniu, wskazaniach IN w terminie przewidzianym Zamówieniem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 
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Wykonawca powinien posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentów lub utrata ich aktualności będą 

wystarczającym powodem do wydania przez IN polecenia natychmiastowego wstrzymania 

użytkowania przedmiotowego sprzętu i usunięcia z Terenu Budowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

Zamówienia, zostanie przez IN zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące się okazać 

odpowiednimi zaświadczeniami  

4. Transport 
Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do przewożenia 

materiałów w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentach Przetargowych i poleceniach IN. Nie mogą one wpływać niekorzystnie na jakość 

wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spełniać wymagania Kodeksu 

Drogowego i innych przepisów, szczególnie, jeżeli chodzi o zakres dopuszczalnych obciążeń na osie.  

Wykonawca powinien posiadać wszystkie wymagane pozwolenia na transport ładunków o 

nietypowej wadze oraz powinien regularnie informować Inżyniera o każdym takim transporcie. 

Samochody o nadmiernym nacisku na oś nie powinny zostać dopuszczone do ruchu na terenie 

zakończonych robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkód 

spowodowanych takim transportem na swój własny koszt i zgodnie z instrukcjami IN. 

Wykonawca na własny koszt i na bieżąco będzie usuwał wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

pracą środków transportu na terenie i poza Terenem Budowy. 

5. Wykonanie Robót 

5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Zamówienia oraz za 

jakość zastosowanych Materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, poleceniami inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez IN. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie IN, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez IN nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Decyzje IN dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach Przetargowych (w tym w szczególności w 

dokumentacji projektowej i w ST), a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji IN 

uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia IN będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

5.2. Dokumentacja Projektowa 
Zamawiający posiada dokumentację projektową, stanowiącą podstawę realizacji Robót. Wykonawca 

otrzyma od Zamawiającego 2 komplety dokumentacji projektowej przed przystąpieniem do Robót, 

zgodnie z zapisami Zamówienia.  

5.3. Zgodność Robót z Dokumentami Zamówienia 
Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Dokumentami Zamówienia, dokumentacją 

projektową, ST  i poleceniami IN.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w Akcie Umowy. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mogą nie objąć wszystkich 

szczegółów projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując 

Roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.  

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia będą zgodne z Kontraktem. Dane 

określone w Kontrakcie będą uważane za wartości docelowe.  

Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami. W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z 

Kontraktem i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały i 

Urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

6. Kontrola Jakości Robót 

6.1. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie ich sterowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.  Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek materiałów oraz robót. 

Inspektor Nadzoru  może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, 

że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
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wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w 

Dokumentacji, normach i wytycznych, a także aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie zostały 

one tam określone, IN ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 

zgodnie z Zamówieniem. Wykonawca dostarczy IN świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

IN będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

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

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

IN będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie IN Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych Materiałów, które budzą 

wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez IN. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez IN będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  

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

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez IN. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi IN o rodzaju miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 

ich wyniki do akceptacji IN. 

6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać IN kopie raportów z wynikami badań w terminie przez niego 

podanym. 

6.5. Badania prowadzone przez IN 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, IN 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. 

IN może pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to IN 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 
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Zamówieniem. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Dokumentacja Budowy 
Dokumentację Budowy, w rozumieniu Zamówienia, stanowią w szczególności: 

1) Dziennik budowy, 

2) Księga obmiarów, 

3) Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

4) Dokumenty Wykonawcy, 

5) Komunikaty zgodne z Warunkami Zamówienia (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, 
Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.), 

6) Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Zamówienia 
załącznikami, 

7) Protokóły z prób, inspekcji, odbiorów, 

8) Dokumenty zapewnienia jakości, 

9) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 

10) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 

11) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

6.7. Dokumenty zapewnienia jakości 
Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych itp. 

oraz inne dokumenty będą wymagane podczas Odbiorów i Prób Końcowych Robót. IN powinien mieć 

nieograniczony dostęp do tych dokumentów. 

6.8. Przechowywanie dokumentów budowy 
Ww. dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją Kontraktu będą przechowywane na Terenie 

Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w 

uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Inżyniera powinny być przechowywane tak długo, 

jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Inżynierem 

okresach archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera, Nadzoru Budowlanego i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. Obmiar Robót 

7.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentami 

Zamówienia, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu IN o zakresie obmierzanych 

Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  Wyniki obmiaru będą wpisane 

do Księgi Obmiaru. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 

indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji IN na 

piśmie. 

7.2. Zasady określania Robót i Materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 

przez IN. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzania Obmiaru 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony w czasie określonym w Zamówieniu  lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i IN. 

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 wykonywane w sposób zrozumiały  

i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z IN. 

8. Odbiór Robót 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje IN. O gotowość danej części 

Robót do odbioru Wykonawca powiadamia IN. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie IN. 

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia IN na podstawie: 
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dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność wykonanych robót 
z kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, certyfikaty, świadectwa, szkice 
geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne 
dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót, 

przeprowadzonych przez IN inspekcji, badań i prób. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez IN, Wykonawcę i inne 

osoby uczestniczące w odbiorze. 

W protokóle odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres 

odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność 

wykonanych robót: 

zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 

rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń  

technologię wykonania robót, 

parametry techniczne wykonanych robót, 

wykonaną dokumentację z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowaną zgodnie z obowiązującymi 
standardami technicznymi w geodezji i kartografii, potwierdzoną stosownymi "klauzulami" Zasobu 
Geodezyjno Kartograficznego - dotyczy to odbioru całościowego. 

Do protokółu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę oraz 

raporty z prób przeprowadzanych przez IN.  

Wzór protokółu z odbioru Wykonawca uzgodni z IN. 

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności wynikających z Zamówienia. 

8.2. Odbiór Końcowy Robót 
Odbiór końcowy robót należy wykonywać z uwzględnieniem podanych niżej uwarunkowań : 

Odbiór końcowy polega na ocenie zgodności z Zamówieniem wszystkich Robót nim objętych, w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Wykonawca poinformuje pisemnie IN o spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i gotowości 
przystąpienia do Odbiorów ostatecznych wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Zamówieniu licząc od dnia potwierdzenia 
przez IN zakończenia robót i przekazania dokumentów o których mowa w punkcie 4. 

Warunkiem przystąpienia do Odbiorów Końcowych jest zatwierdzenie przez IN następujących 
dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 

a) Dokumentacja geodezyjna powykonawcza, wg punktu 1.6.14 

b) Rysunki z naniesionymi zmianami 

c) Dziennik budowy  i Księgi obmiaru 

d) Protokóły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, 

Protokóły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 

Dokumenty dotyczące stosowanych Materiałów: 

dokumenty atestacyjne, 

certyfikaty lub deklaracje zgodności, 
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świadectwa jakości, 

atesty higieniczne 

inne 

Nadzór nad przebiegiem Odbiorów Końcowych sprawować będzie Komisja w skład, której wchodzić 
będzie przedstawiciel Zamawiającego, IN, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału w 
próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w Próbach jest wymagany przepisami. 

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie udziału w Odbiorach Końcowych przedstawicieli 
Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami prawa. Wykonawca poniesie wszelkie koszty z 
tym związane. 

Z przeprowadzonych Odbiorów Końcowych Wykonawca sporządzi protokół według wzoru 
uzgodnionego z Zamawiającym. Protokół musi zostać poświadczony przez wszystkich członków 
Komisji. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest Cena Jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji w 

Wypełnionym Przedmiarze Robót.  

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru. 

Cena Jednostkowa lub kwota ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały, 

czynności, wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru Robót wycenionych w 

danej pozycji bez względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w Specyfikacjach 

Technicznych i Przedmiarze Robot czy też nie. 

9.2. Cena Jednostkowa 
Cena Jednostkowa lub kwota ryczałtowa zaproponowana przez Oferenta za daną pozycję w 

Wypełnionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty 

za wykonane Roboty objęte tą pozycją przedmiarową. 

W Cenach Jednostkowych i kwotach ryczałtowych należy uwzględniać między innymi w 

szczególności: 

robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane, 

wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych do wykonania 
robót a nie wymienionych bezpośrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  

wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy  
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 
energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki 
dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, koszty dzierżawy 
pasów roboczych, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

koszty ogólne przedsiębiorstwa, 

koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do wykonania Robót 
Stałych, przeprowadzenia Odbiorów Końcowych, 
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koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Zamówienia, 

koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z Zamówienia, dla których nie przewidziano 
odrębnych pozycji przedmiarowych, 

zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie Zgłaszania Wad, 

podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać 
podatku VAT. 

Ceny Jednostkowe i kwoty ryczałtowe, o których mowa powyżej stanowią podstawę płatności i winny 

zostać ustalone przez Wykonawcę w wypełnionym Przedmiarze Robót dla każdego z elementów 

rozliczeniowych w Przedmiarach Robót. 

9.3. Zasady rozliczenia za spełnienie wymagań niniejszej ST-00 
Spełnienie wymagań niniejszej ST-00 nie podlega odrębnej zapłacie i uważa się je za uwzględnione i 

wliczone w ceny jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawcę w wypełniony Przedmiar 

Robót. 

9.4. Wykaz ważniejszych aktów prawnych 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r, nr 106, poz.1126 z późniejszymi 
zmianami). 

Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881. 

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086) 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229). 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 02.147.1229). 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U Nr 62 poz. 628). 

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).  

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (D z.U.02.166.1360} wraz z aktami 
wykonawczymi. 

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96) 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (Dz.U. 2001r. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75, 
poz. 690. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 poz. 38). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz.U.01.118.1263). 
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 209 poz. 1779). 

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

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzorów: wniosku o 
pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120 poz. 1127). 

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

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 
(Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie 
wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i 
stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. (Dz.U.98.55.362). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.03.121.1138). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.03.121.1139). 

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

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U. Nr 126 poz. 839). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie 
standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o 
terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297). 

Instrukcja techniczna 0-3 - Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarządzenie Nr 1 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992r.). 

Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obsługa inwestycji (Zarządzenie Nr 5 Prezesa GUGiK z dnia 
11.04.1988r.). 

Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna (Zarządzenie Nr 4 Prezesa GUGiK z 
dnia 11.04.1980r.). 

Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (Zarządzenie Nr 7 Prezesa GUGiK z  

dnia 28.06.1979r.) 
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ST- 01   -  ROBOTY POMIAROWE 

10. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót pomiarowych podczas 

budowy obiektów budowlanych w ramach Zadania  : „Budowa  sieci wodociągowej z przyłączami do 

działek zabudowy jednorodzinnej przy ul. Jodłowej w m. Turawa  Marszałki  gm. Turawa” 

10.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót pomiarowych związanych z 

układaniem sieci i przyłączy wodociagowych i obejmują: 

Geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych w terenie, 

Czynności geodezyjne w toku budowy, 

Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy, 

Opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mapę zasadniczą i 
zarejestrowanie jej. 

10.2. Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 
Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom budowlanym 

opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty 

Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.: 

45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 

10.3. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem 1.5 ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i 

postanowieniami Kontraktu. 

11. Wymagania dotyczące Materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 

Wymagania Ogólne punkt 2. 

12. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 3. 

Wykonawca powinien dysponować sprzętem pomiarowym odpowiednim do wymagań Robót. 

13. Środki transportu 
Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 4. 

14. Wykonanie Robót 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 5. 
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14.1. Geodezyjne wyznaczenie obiektów w terenie 
Do obowiązków Wykonawcy należą wszelkie prace pomiarowe konieczne do prawidłowej realizacji 

robót zgodnie z poniższymi wytycznymi. 

Trasę projektowanych sieci i przyłączy oraz obiektów sieciowych wytyczyć na podstawie projektu 

zagospodarowania terenu uwzględniając faktyczny przebieg przewodów podziemnych na podstawie 

wykonanych przekopów kontrolnych. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzyska dane 

zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o uzyskane 

materiały Wykonawca powinien ponownie przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne 

do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe mogą być wykonane przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien aktualizować rzędne terenu i nie 

opierać się na rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. 

Roboty należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakres opracowań geodezyjno-

kartograficznych oraz czynności geodezyjne obowiązujące w budownictwie. (Dz. U Nr 25, poz. 133) 

oraz WZ. 

Prace geodezyjne powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi 

obowiązujące na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 

marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego 

systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297). 

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 

wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne 

z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie 

różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym IN. 

Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej 

decyzji przez IN.  

Punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w 

sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 

czasie trwania robót. 

14.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 

użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 

położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na 

odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 

Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy  

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy rurociągu i 

obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 
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istniejących budowlach wzdłuż trasy. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w 

postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób 

wykluczający osiadanie, 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 

jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. 

14.3. Wyznaczenie położenia przedmiotu kontraktu 
Dla każdego z obiektów budowlanych będących przedmiotem wykonania należy wyznaczyć jego 

położenie w terenie poprzez: 

wytyczenie osi obiektu, 

wytyczenie punktów określających usytuowanie obiektu. 

15. Kontrola jakości 
Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne pkt 6. 

Kontrolę jakości Robót opisanych w punkcie należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w 
instrukcjach i wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 14. 

16. Przedmiar i obmiar robót 
Ogólne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogólne p. 7. 

Roboty nie podlegają obmiarowi. 

17. Odbiór Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Odbioru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 8. 

18. Rozliczenie Robót 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 Wymagania Ogólne p. 9. 

Roboty ujęte w niniejszej ST nie podlegają odrębnej zapłacie i uważa się, że są uwzględnione i 

wliczone w ceny jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawcę w wypełniony Przedmiar 

Robót. 

19. Przepisy związane 
1. Ustawa z 17-05-1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 100 z 2001 poz. 1086 z późn. 

zmianami) 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21-02-1995 w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995r poz. 133) 

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 02-04-2001 w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz. U. nr 38 poz455) 

4. Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

5. Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

6. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 



29 

 

7. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

8. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 
Warszawa 1979. 

9. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

10. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.  

11. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

12. Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza. 

13. Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK 1998 

 

ST- 02   -  ROBOTY ZIEMNE 

20. Wprowadzenie 

20.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót ziemnych w ramach 

Zadania „Budowa  sieci wodociągowej z przyłączami do działek zabudowy jednorodzinnej przy ul. 

Jodłowej w m. Turawa  Marszałki  gm. Turawa” 

20.2. Zakres robót ziemnych 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów, 
zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i /lub dowiezionym. 

Zakres robót obejmuje : 

Roboty przygotowawcze : 

- wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia podziemnego, 

- przejęcie i odprowadzenie z terenu budowy wód opadowych i gruntowych 

- rozbiórka istniejących ogrodzeń 

- wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, 

- oznakowanie prowadzonych robót 

Roboty zasadnicze: 

- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej lub nawierzchni gruntowej grubości 20cm na szerokości 2m 
wzdłuż wykopów, 

- wykopy w gruncie kategorii I-IV, wąsko przestrzenne, ręczne i mechaniczne, na odkład i z  wywozem  

- umocnienia ścian wykopów, 

- podsypka gr 10cm, obsypki z boku rur i na wierzchu gr. 30cm gruntu z wykopu lub dowiezionym, 

- zasypanie z zagęszczeniem wykopów, ręcznie i mechanicznie  

- rozścielenie humusu lub zebranej warstwy nawierzchni gruntowej. 

- wywóz nadmiaru gruntu lub przywóz brakującego z odległości do 10km 

- odwodnienie wykopów 

- odtworzenie drogi gruntowej oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty ziemne jakie 
występują przy realizacji umowy 

Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych.  



30 

 

20.3. Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 
Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom budowlanym 

opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty 

Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.: 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

20.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem 1.5 ST-00 Wymagania ogólne. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i 

postanowieniami Kontraktu. Ponadto poniższe określenia oznaczają: 

• wykopy  doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla 
urządzeń instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów 
lub hałd ziemnych, 

• zasyp wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym 
zagęszczeniem, 

• ukopy pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia może w miarę możliwości być 
użyta do budowy nasypów lub wykonania zasypów lub wywieziona na 
składowisko,  

• dokop miejsce pozyskania gruntów do wykonania robót ziemnych położone poza 
Placem Budowy, 

• wykopy obiektowe  wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1m, 

• nasypy  użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w 
których grunt jest celowo zagęszczony, 

• odkład  grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu 
bez przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego 
zasypania wykopu, 

• plantowanie terenu  wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie 
wypukłości i zasypanie wgłębień do 30 cm i przy przemieszczaniu mas 
ziemnych na odległość do 50 m, 

• wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg 
wzoru: 

Is = Pd / Pds 

gdzie: 

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy 

wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, 

• pal szalunkowy element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym 
bocznym zamkiem łączącym (brus, grodzica), 
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21. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, ich pozyskiwania, 

przechowywania i składowania oraz postępowania z materiałami nieodpowiadającymi wymaganiom 

podano w punkcie 2  

ST-00 Wymagania ogólne. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

• grunt z wykopu, 

• grunt z dokopu  

o piasek średni 

o piasek gruby  

o żwir 

wg PN–86/B-02480, 

• grodzice (pale szalunkowe) – elementy stalowe walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnej 
węglowej St3Scu4, stosowane do budowy ścian wodoszczelnych, zgodne z PN-86/H-93433.  

• cement zgodny z PN-EN 197-1:2002. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Umowy i poleceniami IN. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia IN. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

22. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 3. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie 

i zaakceptowany przez IN, sprzęt: 

koparki samobieżne: chwytakowa i podsiębierna 0,25÷1,20 m3, 

spycharka gąsienicowa 100÷250 KM, 

płyta wibracyjna, samobieżna. 

zestaw do odwadniania wgłębnego i powierzchniowego wykopów, 

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 

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

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST 

23. Środki transportu 
Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 4. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne 

technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 
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− samochód dostawczy, skrzyniowy, 

− samochód ciężarowy, samowyładowczy (minimum 10T), 

− samochód ciężarowy, skrzyniowy, 

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 

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

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 

zgodne z ustaleniami ST. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 

przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i 

rzeczowym. 

24. Wykonanie Robót 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 5. 

24.1. Roboty pomiarowe 
Roboty pomiarowe należy wykonywać zgodnie z wymaganiami ST-01 oraz PN-B-06050:1999. 

24.2. Roboty przygotowawcze 
Do podstawowych robót przygotowawczych przed wykonaniem wykopów należy : 

- zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwo ruchu pieszego 

- zapoznanie się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami 

istniejących i projektowanych budowli 

- wyznaczenie zarys robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie 

- zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 0,2m na szerokości 2m wzdłuż projektowanej trasy    

- wyznaczyć wszystkie miejsca kolizji z istniejącymi instalacjami (wykonanie przekopów poprzecznych) 

- odwodnić teren budowy 

24.3. Warunki gruntowo – wodne 
Warunki gruntowo-wodne są zamieszczone w Projekcie Wykonawczym. Do obowiązków Wykonawcy 

należy ocena warunków gruntowo wodnych i zaprojektowanie odpowiednie Robót Tymczasowych 

(umocnienia wykopów, odwodnienie wykopów, zabezpieczenia itp.) niezbędnych do wykonania 

Robót.  

24.4. Odkład i zagospodarowanie gruntu 
Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymać składowiska 

przeznaczone na odkład tymczasowy gruntu pochodzącego z robót ziemnych,  

Wszelkie koszty związane z usunięciem gruntu z Terenu Budowy, transportem gruntu, koszty 

składowania gruntu na składowiskach tymczasowych, koszty utrzymania składowisk, koszty wszelkich 

robót wykonywanych na składowiskach (np. załadunku, wyładunku, przemieszczania gruntu, 

formowania nasypów i inne), ponosi Wykonawca i należy je odpowiednio uwzględnić w cenie oferty 

Wykonawcy. 

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokonać oceny, jaką ilość mas ziemnych 

będzie należało wywieźć na odkład tymczasowy, a jaką na stałe usunąć z Terenu Budowy. 
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Wykonawca powinien także ustalić lokalizację składowisk tymczasowych, odległości tych miejsc i 

odpowiednio uwzględnić te parametry w swojej ofercie. 

Nadmiar gruntu z wykopów należy wywieźć w miejsce zaakceptowane przez Inżyniera w trakcie 

realizacji robót. Do oszacowania kosztów transportu należy przyjąć odległość do 10 km. 

W przypadku, gdy wykopywane są różne rodzaje materiału, winno się składować je oddzielnie, a 

najbardziej właściwy zachować do zasypania wykopów. Tam gdzie naturalne odwodnienie podłoża 

jest uzależnione od względnego położenia warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych gruntu, ze 

szczególną uwagą należy oddzielić od siebie materiał, a po zakończeniu robót przywrócić go na 

właściwe miejsce. 

24.5. Dokop gruntu 
W przypadku, gdy Specyfikacja, Przedmiar Robót lub Dokumentacja Projektowa zakładają wykonanie 

robót ziemnych z wykorzystaniem gruntu z dokopu, należy rozumieć przez to, że roboty ziemne 

należy wykonać z zastosowaniem gruntu o parametrach zgodnych z wymaganiami Kontraktu, 

pozyskany przez Wykonawcę z miejsca położonego poza Terenem Budowy. Zapewnienie 

niezbędnego do wykonania Robót gruntu należy do obowiązków Wykonawcy. Miejsce pozyskania 

materiału gruntowego podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

24.6. Roboty ziemne przy realizacji przewodów podziemnych 
Robót ziemne związane z realizacją podziemnych przewodów wodociągowych i należy wykonywać w 
szczególności zgodnie z PN-B-10736:1997. 

24.7. Wykopy 

24.7.1. Wykopy próbne 

Dla uściślenia przebiegu tras ewentualnego uzbrojenia podziemnego należy wykonać wykopy próbne. 

Jeżeli nie zostanie ustalone inaczej, wykopy próbne należy w zwykłych warunkach prowadzić ręcznie. 

24.7.2. Wykopy wykonywane ręcznie 

Wykopy powinny być wykonywane sprzętem ręcznym w przypadku wystąpienia takiej konieczności z 

uwagi na ograniczony dostęp, bliskość innych instalacji lub z innych względów. IN jest upoważniony 

do wprowadzenia zakazu użycia koparek lub innych maszyn ciężkich na dowolnym etapie 

wykonywania robót. 

24.7.3. Umocnienie i ochrona wykopów 

Tam, gdzie jest to niezbędne, wykopy powinny być umocnione zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami (w szczególności PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997) i sztuką budowlaną tak, aby zapobiec 

ewentualnym ruchom i osunięciom ziemi, które mogłyby spowodować zmniejszenie szerokości rowu, 

wywołać obrażenia ciała personelu lub opóźnienia prowadzonych prac albo narazić na szwank 

instalacje doprowadzające media, konstrukcje czy nawierzchnie dróg. 

Umocnienia należy odpowiednio utrzymywać aż do czasu, gdy stan wykonania prac będzie 

wystarczająco zaawansowany, by umocnienia mogły być usunięte chyba, że IN podejmie decyzję o ich 

pozostawieniu. 
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Wykonanie wykopów skarpowych jest dozwolone wyłącznie w przypadku, gdy ściany tych wykopów 

znajdą się w całości w obrębie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia istniejących instalacji, 

własności lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym i kołowym oraz, gdy 

warunki gruntowo – wodne na to pozwalają.  

Wykopy należy zabezpieczyć odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczyć stosownymi 

znakami ostrzegawczymi, oświetleniem i chorągiewkami. 

24.7.4. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla wyznaczenia 

charakterystycznych punktów załamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 10 cm. 

Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +/-1 cm  

24.7.5. Odwadnianie wykopów 

Należy zapobiegać gromadzeniu się wody w wykonywanych wykopach. Odwodnianie wykopów 

należy wykonywać zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997 i PN-S-

02205:1998 i poniższymi wytycznymi. 

Metodyka Robót powinna zawierać propozycje dotyczące systemów odwadniających oraz usuwania 

wody. 

Metodyka w zakresie odwodnienia może obejmować wykonanie tymczasowych drenów, rowów 

odwadniających, drenów odcinających, sączków, studzienek, studni, zastosowanie pomp, igłofiltrów 

lub innych urządzeń odwadniających i powinna uwzględniać wszystkie materiały i wyposażenie 

potrzebne do utrzymania zwierciadła wody w sposób stały poniżej poziomu dna wykopu, aż do czasu, 

gdy Roboty zostaną ukończone. 

Wykonawca podejmie wszelkie środki ostrożności, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w 

wyniku stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny być zaprojektowane i 

eksploatowane w taki sposób, aby spowodowane przez nie osunięcia gruntu nie uszkodziły pobliskich 

instalacji i konstrukcji. 

Jeżeli zalecenia nie przewidują inaczej, wszystkie igłofiltry, sączki, studzienki i inne tego typu Roboty 

Tymczasowe winny znajdować się poza terenem przewidzianym na Roboty Stałe, a gdy nie będą już 

potrzebne, należy je zapełnić zagęszczonym strukturalnym materiałem wypełniającym, zaczynem 

cementowym lub betonem do poziomu dolnej części tych Robót. 

Przed rozpoczęciem odprowadzania wód gruntowych winno się uzyskać pisemne zezwolenie 

właściwych władz i właścicieli terenu. Wykonawca będzie również przestrzegać obowiązujących 

lokalnie przepisów. Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno odprowadzać wód 

gruntowych do istniejącej instalacji kanalizacyjnej ani do systemu odprowadzenia wód 

powierzchniowych. Jeżeli udzielone zostanie zezwolenie na wykorzystanie nowych lub istniejących 

rur, które nie stanowią części czynnej instalacji kanalizacyjnej, należy je wówczas dokładnie oczyścić z 

mułu i innych odkładających się materiałów oraz naprawić ewentualne uszkodzenia. 



35 

 

24.7.6. Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej 

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodą 

stanowi wstępną fazę robót należy go wykonać do głębokości około 50 cm mniejszej niż w projekcie. 

Dokończenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na sucho przy 

obniżonym zwierciadle wody gruntowej. 

24.8. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 
W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych 

(kurzawka, źródło) należy: 

wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze 

względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi, 

zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. 

przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru), 

24.9. Posadowienie rurociągów 
Przewody instalacyjne należy układać w wykopach wąskoprzestrzennych wykonywanych 

mechanicznie i/lub ręcznie zgodnie z opisami zawartymi na rysunku profilu podłużnego. 

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o 

grubości co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna być usunięta 

ręcznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrządowaniem niepowodującym 

spulchnienia gruntu. 

Jeśli w PW lub w wytycznych producenta nie podano inaczej rury należy układać na wykonanej 

podsypce z piasku o grubości 10 cm. Jeżeli wykop zostanie przegłębiony, to jego dno należy wypełnić 

przez wykonanie ławy żwirowej. 

24.10. Zasypywanie wykopów 
Jeżeli w PW nie podano inaczej to minimalna grubość zasypki wstępnej, to jest warstwy gruntu nad 

wierzchem rury wynosi 30 cm. Zagęszczanie zasypki wstępnej, powinno w zasadzie odbywać się 

ręcznie. Zasypkę wykonać gruntem z dokopu. 

Pozostała część wykopu może zostać wypełniona materiałem rodzimym, jeśli zostanie on 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

Wypełnienie wykopu powinno następować warstwami o stałej grubości. Grubość warstw w 

zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających określa się na podstawie próbnego 

zagęszczenia. Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego 

zagęszczenia warstwy poprzedniej. Strefa przykrycia rozciągająca się do 1,0 m ponad wierzchem rury, 

powinna być zagęszczona przy pomocy średnich ubijaków wibracyjnych (max ciężar roboczy 0,6 kN) 

lub za pomocą płyt wibracyjnych (max ciężar roboczy 5 kN). Ciężkie zagęszczarki stosować w 

warstwach przykrycia odległych o ok. 1,0 m od wierzchu rury. 

Zasyp musi być wykonany w taki sposób, aby spełniał wymagania nasypu nad rurociągiem 

(odpowiednio dla drogi  czy terenów rolnych). Zagęszczenie obsypki i zasypki powinno odbywać się 
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warstwami do uzyskania IS=0,98. Ostatnią warstwę zasypki wykopów instalacyjnych w pasie 

drogowym grubości ok. 0,5 m należy zagęścić do IS=1,00. 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien 

posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według normalnej 

metody Proctora. 

Zaleca się, aby: 

− dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność gruntu była 
w granicach Wn = Wopt ± 2 %, 

− dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn >= 0,7 Wopt, przy czym górna granica wilgotności 
zależy od rodzaju maszyn zagęszczających, 

− dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać możliwie 
dużą ilością wody. 

24.11. Przywrócenie stanu pierwotnego terenów nieutwardzonych 
Przywrócenie do stanu pierwotnego, które nie zostały utwardzone i pokryte nawierzchnią, oznacza 

przywrócenie gruntu do stanu nie gorszego [równego lub lepszego] niż stan istniejący przed 

przejęciem terenu. Ziemię roślinną (humus) należy układać warstwą grubości 20 cm. 

Jeżeli IN nie zleci inaczej, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego należy ukończyć w ciągu 5 dni 

po zasypaniu wykopów. 

25. Kontrola jakości 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne pkt 6. 

25.1. Kontrole i badania laboratoryjne 
Kontrolę jakości robót ziemnych należy prowadzić zgodnie z wymaganiami: PN-B-06050:1999, 
PN-B-10736:1997 i PN-S-02205:1998. 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach 

pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego 

źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy określić następujące 

właściwości: 

− skład granulometryczny, 

− zawartość części ograniczonych, 

− wilgotność naturalną, 

− wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, 

− granice płynności, 

− kapilarność bierną, 

− wskaźnik piaskowy. 
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25.2. Kontrola jakości wykonanych robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez IN. Do Wykonawcy należy 

również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbiorów Robót. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. 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 wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia 

odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST 

lub odpowiednich Normach. 

IN może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to INr poleci Wykonawcy 

lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 

projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

26. Przedmiar i obmiar robót 
Roboty ziemne stanowią integralną część Robót Stałych i nie podlegają odrębnej zapłacie. Uważa się, 

że są one ujęte w Cenach Jednostkowych tych robót, dla których są niezbędne do prawidłowego 

wykonania i nie będą podlegały osobnemu obmiarowi. 

ROBOTY ZIEMNE NIE PODLEGAJĄ OBMIAROWI I NALEŻY JE WLICZYĆ W CENĘ ROBÓT 
STAŁYCH. 

27. Odbiór Robót 
Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w ST- 00 - Wymagania Ogólne. 

27.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
W zakresie robót ziemnych odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają w 

szczególności: 

dno wykopu przygotowane do wykonania podłoża przewodu, 

zagęszczenie poszczególnych warstw gruntów zasypki. 

sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych, 

27.2. Odbiory Końcowe 
W ramach Odbiorów końcowych należy wykonać w szczególności: 

sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań 
laboratoryjnych, 
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sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów wymiarowych i 
technicznych, 

przeprowadzenie ewentualnych badań dodatkowych. 

28. Rozliczenie Robót 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

Roboty ziemne nie podlegają odrębnej zapłacie i uważa się je za wliczone w ceny jednostkowe tych 

Robót Stałych, których realizacja wymaga wykonania robót ziemnych. 

Ceny jednostkowe wykonanych Robót Stałych zawierających roboty objęte niniejszą ST oraz robót 

ziemnych wyodrębnionych w PR obejmują m.in.: 

wykonanie niezbędnych dodatkowych badań gruntu, badań laboratoryjnych materiałów, 

zdjęcie warstwy urodzajnej 

wykonanie przekopów kontrolnych 

wykonania wykopów ręcznie lub/i mechanicznie 

umocnienie wykopów, 

wykonanie zabezpieczeń od obciążeń ruchu kołowego, 

zabezpieczenie wykopów (zapory, pomosty, kładki, światła ostrzegawcze, itp) 

zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia kolidującego z robotami, 

przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót, 

wykonanie niezbędnego odwodnienia i utrzymanie wykopów w stanie suchym w trakcie robót wraz z 
opłatami za zrzut wody z odwodnienia, 

pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, 

odspajanie gruntu, 

przemieszczanie gruntu, 

załadunek i wyładunek gruntu, 

transport gruntu na składowiska i ze składowisk, 

usunięcie z terenu budowy i zdeponowanie na składowisku tymczasowym gruntu przewidzianego do 
późniejszego wykorzystania (np. do zasypania wykopów, wyrównania terenu, rozplantowania, 
nasypów), 

wywóz nadmiaru gruntu na miejsce zaakceptowane przez Inżyniera na odległość do 10 km, 

pozyskanie i dostawa na Teren Budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek, zasypów, nasypów 
itp, 

profilowanie dna wykopu i skarp, 

wbudowanie i zagęszczanie gruntu, 

wymiany przewarstwień gruntów spoistych organicznych i trudnozagęszczalnych na grunty 
piaszczyste oraz dowóz piasku do ewentualnej wymiany gruntu, 

opłaty za uzyskanie wszelkich pozwoleń i aktualizacji uzgodnień i decyzji, 

opłaty za składowanie wydobytych materiałów, odpadów, 

zabezpieczenia rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, 

wykonania określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót,  

przywrócenie powierzchni do stanu pierwotnego, w tym rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie i/lub 
mechanicznie, 
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uporządkowanie placu budowy po robotach. 

29. Przepisy związane 

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 

PN-B-10736:1997 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania 

PN-B-04452:2002 Geotechnika – Badania polowe 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane – Określenia symbole podział i opis gruntów 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania próbek gruntu 

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 

PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB, 

 

ST- 03   -  SIEĆ i PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE  – ROBOTY MONTAŻOWE 

30. Wprowadzenie 

30.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania przewodów sieci kanalizacji 

sanitarnej oraz wszelkich obiektów sieciowych w ramach Zadania „Budowa  sieci wodociągowej z 

przyłączami do działek zabudowy jednorodzinnej przy ul. Jodłowej w m. Turawa  Marszałki  gm. 

Turawa”. 

30.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
W zakresie robót przewidziana jest budowa sieci i przyłączy wg zestawienia : 

-  Sieć wodociągowa PE100-RC SDR 17  Ø90mm – L = 161m 

-  Przyłącza  wodociągowe PE SDR17 Ø32mm (3szt) – Lcalk = 9,6m  

   (w tym 2,5m  przecisk  pod nawierzchnią bitumiczną). 

-  Studnie wodomierzowe PVC DN 450mm – 3szt. 

-  Zasuwa kołnierzowa Dn 80 z obudową i skrzynką do zasuw – 2 kpl. 

-  Hydrant nadziemny kolumnowy DN80mm – 1 kpl. 

30.3. Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 
Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom budowlanym 

opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty 

Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.: 
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45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków. 

30.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem 1.5 ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i 

postanowieniami Kontraktu. 

31. Wymagania dotyczące Materiałów 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci wodociągowej 

powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub 

technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat 

europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 

Materiały mające kontakt z wodą do picia muszą posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu 

Higieny w Warszawie. 

31.1. Rury przewodowe 
Rodzaj rur, ich średnice zostały uzgodnione z WiK Turawa w projekcie budowlano-wykonawczym. 

Do wykonania stosuje się następujące materiały: 

− rury ciśnieniowe z polietylenu  PE100-RC (dwuwarstwowe z warstwą ochronną 3mm do 

przewiertów horyzontalnych) dla sieci wodociągowej oraz PE100 SDR 17, Ø32mm dla przyłączy 

wodociągowych 

31.2. Armatura odcinająca 
Jako armaturę odcinającą (przepływ wody) należy stosować: 

− zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z miękkim doszczelnieniem z obudową wg PN-83/M-

74024. 

31.3. Elementy montażowe 
Jako elementy montażowe należy stosować: 

− złącza kielichowo-kołnierzowe żeliwne dla rur PVC/PE oraz łączniki rurowe systemu 

producenta rur. 

31.4. Hydranty 
Należy stosować hydranty nadziemne o średnicy nominalnej 80 mm odpowiadające 

wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04. 
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31.5. Studnie wodomierzowe 
W zależności od podanego w PW typu stosować studnie tworzywowe z PE wg zestawienia 

materiałowego na rys. 03. 

31.6. Beton 
Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-

07 i PN-88/B-06250. 

31.7. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501. 

31.8. Kruszywa 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót są: 

− grunt rodzimy – do zasypek zasadniczych 

− grunt z dokopu  

o piasek średni - do podsypek, obsypek i zasypek wstępnych i zasadniczych 

o piasek gruby  

o żwir 

wg PN–86/B-02480, 

Przydatność gruntu rodzimego do zasypywania wykopów potwierdzi IN. 

31.9. Składowanie materiałów 

Rury przewodowe 

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 

gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie 

warunków bhp. Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) należy składować w taki sposób, aby stykały 

się one z podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. 

Wysokość sterty rur PE nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być narażone 

na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania 

nie powinna przekraczać 30oC, 

Armatura przemysłowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)  

Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach 

zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 

Kruszywo 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu. 

Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, 

zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

Cement 



42 

 

Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. Składowany 

cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być 

dłuższy niż 3 miesiące. 

32. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 3. 

32.1. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i 

wykończeniowych: 

− piłę motorową łańcuchową 4,2 KM, 

− żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 

− koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3, 

− spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM, 

− wiertnice do odwiertów sterowanych 

− sprzęt do zagęszczania gruntu : zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec wibracyjny, 

32.2. Sprzęt do robót montażowych 
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt 

montażowy: 

− samochód dostawczy do 0,9 t, 

− samochód skrzyniowy do 5 t, 

− samochód samowyładowczy od 25 do 30 t, 

− samochód beczkowóz 4 t, 

− przyczepę dłużycową do 10 t, 

− żurawie samochodowe od 5 do 6 t, 

− wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 

− zgrzewarkę do rur PE, 

− wiertnica 

− zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA, 

− pojemnik do betonu do 0,75 dm3. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 

warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 

budowie. 

33. Transport 
Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 4. 

33.1. Transport rur przewodowych i ochronnych 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury 

powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się 

przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi 

przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. 



43 

 

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy 

przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur należy układać na 

podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami 

drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur. 

33.2. Transport armatury przemysłowej 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być 

zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

33.3. Transport skrzynek ulicznych 
Skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Wykonawca 

zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki 

należy łączyć w jednostki ładunkowe i układać je na paletach. Rozmieszczenie jednostek 

powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku. 

33.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie 

spowodują: 

− segregacji składników, 

− zmiany składu mieszanki, 

− zanieczyszczenia mieszanki, 

− obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych 

oraz zapewnią właściwy czas transportu umożliwiający prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie 

mieszanki. 

33.5. Transport kruszywa 
Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. Wykonawca 

zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę 

postępu robót. 

33.6. Transport cementu 
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement 

przed wilgocią. 

34. Wykonanie Robót 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 5. 

34.1. Roboty pomiarowe 
Roboty pomiarowe należy wykonywać zgodnie z wymaganiami ST-01 oraz PN-B-06050:1999. 
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34.2. Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze należy wykonywać zgodnie z wymaganiami ST-02. 

34.3. Roboty ziemne 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych na terenie budowy należy uzyskać zezwolenie na prowadzenie 

robót ziemnych od inwestora. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z wymaganiami ST-02. 

34.4. Ogólne zasady montażu rurociągów 
Prace wykonać za pomocą przewiertów horyzontalnych bez naruszania nawierzchni bitumicznej, w 

dwóch odcinkach po 80,5m. Miejsce łączenia odcinków i przeprowadzania prób szczelności 

zlokalizowane jest w pasie zieleni. Posadowienie rurociągu na głębokości 1,60m lub w miejscach 

skrzyżowań jeśli zajdzie potrzeba należy zwiększyć głębokość posadowienia by uzyskać wymagane 

odległości między skrajnymi punktami istniejącego uzbrojenia. 

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w planie nie może przekraczać 10 cm.  

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie 

mniej jednak niż 0,1%. 

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany 

budowli powinna być zgodna z dokumentacją. 

Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do 

+30oC. 

34.5. Wytyczne łączenia przewodów 
Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący: 

− rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe, 

− kształtki żeliwne kołnierzowe przez skręcenie kołnierzy śrubami z podkładką i nakrętką w 

wykonaniu odpornym na korozję (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim 

założeniu uszczelki gumowej pomiędzy łączonymi kołnierzami. 

Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, 

gdy kąt nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości: 

a) dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej 

strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni, 

b) dla pozostałych przewodów, gdy wielkość zmiany kierunku w pionie lub poziomie na 

połączeniu rur  przekracza 2o kąta odchylenia. 

34.6. Wytyczne wykonania bloków oporowych 
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody 

powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy 

umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a także na zmianach 

kierunku: 

− dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek, 

Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt 

nienaruszony. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń 

między tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B15. 

Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie 
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mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy B15 

izolując go od przewodu dwoma warstwami papy. 

Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej – do 

rzędnej spodu bloku - wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem. 

Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony 

przewodu wodociągowego. 

34.7. Armatura odcinająca 
Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować: 

− na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach), 

− na odgałęzieniu do hydrantu, 

− w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 

34.8. Hydranty nadziemne 
Hydranty należy umieszczać: 

− w terenie zabudowanym w odległości 100 m jeden od drugiego, 

− w najniższych (dla odwodnienia) i najwyższych (dla odpowietrzenia) punktach sieci 

wodociągowej rozdzielczej, 

− w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 

34.9. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 

obiektów na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość warstwy 

ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosić dla przewodów z rur PE - 0,3m. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i 

kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-B-02480. 

Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po 

obu stronach przewodu. 

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to 

uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z dokumentacją 

projektową. 

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i 

trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1, należy zastąpić górną 

warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi. 

34.10. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 
Po zakończeniu prac zasadniczych Teren Budowy należy uprzątnąć i przywrócić do stanu sprzed 

wykonywania robót (lub lepszego) i uzyskać aprobatę IN i właściciela terenu. 

35. Kontrola jakości 
Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 6. 
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35.1. Materiały 
Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech materiałów z 

wymogami rysunków i odpowiednich norm materiałowych i wymagań niniejszej ST. 

35.2. Kontrola jakości wykonanych robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez Inżyniera. Do Wykonawcy 

należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbiorów Robót. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z właściwymi ST oraz 

wymaganiami zawartymi w Normach, Aprobatach Technicznych i instrukcjach producentów 

materiałów i urządzeń. 

36. Przedmiar i obmiar robót 
Ogólne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogólne.  

Jednostkami obmiaru wykonanych robót są: 

m – rurociągi, kanały, rurociągi wykonane metodą przewiertu horyzontalnego 

kpl.– studnie, , zasuwy. 

m2 – rozbiórka i odtworzenia nawierzchni 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. Długość przewodów mierzona będzie z uwzględnieniem długości armatury, 

kształtek i studni, pomiędzy następującymi punktami skrajnymi: 

przecięcie linii osiowych rur w połączeniach,  

punkt w którym następuje zmiana rodzaju lub sposobu wykonania przewodu, 

inny punkt zakończenia wskazany na rysunkach. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 

zawartych w ST i ujmuje w książce obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji IN i 

muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

37. Odbiór Robót 
Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wskazanych tolerancji dały wyniki 

pozytywne. 

37.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Ogólne zasady odbiorów robót zanikających opisane są w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 

czynności związane z budową linii wodociągowych, a mianowicie: 

− roboty przygotowawcze, 

− roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
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− przygotowanie podłoża, 

− roboty montażowe wykonania rurociągów, 

− próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i 

powinna wynosić około 300 m dla przewodów z tworzywa sztucznego PE bez względu na 

sposób prowadzenia wykopów. 

Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka 

przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia 

uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor Nadzoru dokonuje 

odbioru robót zanikających. 

37.2. Odbiory Końcowe 
Ogólne zasady odbiorów częściowych opisane są w punkcie 8.3 ST-00 Wymagania ogólne. 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

− sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 

sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 

częściowych), 

− badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 

zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725), 

− badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w 

zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 

członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas 

odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie 

dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy 

odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień 

sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 

37.3. Raport z Odbiorów Końcowych 
Z przeprowadzonych Odbiorów Końcowych Wykonawca sporządzi raport poświadczony przez 

wszystkie osoby obecne podczas przeprowadzania prób. 

38. Rozliczenie Robót 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” p. 9. 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST zgodnie z 

wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i 

oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje m.in.: 

− zakup, załadunek, transport, rozładunek na Terenie Budowy i składowania wszystkich materiałów 
w tym materiałów pomocniczych, 
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− roboty pomiarowe, 

− prace przygotowawcze niewyodrębnione w PR, 

− roboty ziemne, w tym m.in. 

− zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, górnej warstwy nawierzchni dróg gruntowych 

− przekopy kontrolne, 

− wykopy wykonywane ręcznie i mechaniczne, 

− zabezpieczenia kolizji, 

− odwodnienie wykopów, 

− umocnienie ścian wykopów, 

− transport urobku, 

− tymczasowe składowanie urobku na składowisku Wykonawcy, 

− zagospodarowanie nadmiaru gruntu zgodnie z wymaganiami ST-03 Roboty ziemne, 

− ręczne i mechaniczne zasypywanie wykopów, 

− zagęszczanie gruntu w wykopach, 

− rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie i/lub mechanicznie, 

− wszelkie inne prace określone w punkcie 9 ST-02 Roboty ziemne, 

− wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczające niezbędne do wykonania Robót zgodnie z 
Zamówieniem, w tym m.in: 

o oznakowanie i zabezpieczenie wykopów, 

o montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń i podparć rurociągów, 

o wykonanie kładek dla pieszych, 

o montaż rur osłonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejących kabli 
energetycznych, telekomunikacyjnych, 

− wykonania wszelkich robót związanych z posadowieniem, montażem i wyposażeniem rurociągów, 
obiektów sieciowych i urządzeń, w tym: 

o w przypadku rurociągów m.in.: 

� wykonanie podsypki piaskowej, 

� wykonanie obsypki i zasypki wstępnej rurociągu z piasku, 

� montaż przewodów prostych i kształtek, 

� oznakowanie trasy rurociągu, 

� wprowadzenie przewodów do studzienek, 

� powiązanie sieci projektowanych z istniejącymi, 

� montaż zaślepek, 

o w przypadku rurociągów wykonywanych metodami bezwykopowymi: 

� wykonanie i demontaż komór nadawczych i odbiorczych  
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� wykonanie odcinka metodą bezwykopową zgodnie z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej, 

� szczelne połączenie przeciskanego odcinka z siecią, 

o w przypadku studni,  

� posadowienie, 

� montaż kompletnego obiektu  

� osadzenie i regulacja włazów, i zwieńczeń. 

− uporządkowanie Terenu Budowy po zakończeniu robót, 

− wykonanie wszelkich prób, kontroli, badań, pomiarów i prób zgodnie z niniejszą specyfikacją i 
wymaganiami Inżyniera Kontraktu, 

39. Przepisy związane 

39.1. Normy 
1. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia 

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania 

4. PN-88/B-06250 Beton zwykły 

5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka 

7. PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze 

8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

9. PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 

10. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 

11. PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania 
i badania 

     12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych 

     13. PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1MPa 

     14. PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody.   PE 

      15. ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w rurociągach   

39.2. Inne dokumenty 
1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i  odbioru sieci 

wodociągowych – 2001 r. 

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 


