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I. Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
WYMAGANIA OGÓLNE
1.WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań technicznych dotyczących
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach przebudowy przyłącza wodociągowego
Obiekt: Budynek magazynowy archiwum, adres obiektu: 45-272 Opole ul. Pużaka 53 dz. 1275/3, 1321
a.m. 21,Inwestor: Starostwo Powiatowe w Opolu, 45-068 Opole, ul. 1 Maja 29.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej
(SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiekcie budowlanym.
Należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:
S.S.T. – Roboty w zakresie instalacji chłodzenia powietrza
Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione
w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodnie
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację
projektową:
- dostarczoną przez zamawiającego,
- sporządzoną przez wykonawcę.
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację;
1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót
2. Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków
3. Projekt organizacji i harmonogram robót
4. Projekt zaplecza technicznego budowy
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej
dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ważności
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku gdy materiały lub wykonane roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub
SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne
do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest włączony w cenę umowną.
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał
szczególny wzgląd na:
l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywać sprawny sprzęt
przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość
zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył
materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń
w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie
budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.
1.4.8. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi elementami
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do zasadniczych robót, Wykonawca jest
zobowiązany do oprcowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujacych
dokumentów:
 projekt organizacji robót,
 szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 program zapewnienia jakości.
Projekt organizacji robót
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Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu
wykonywanych robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót w oparciu o zasoby techniczne,
ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną oraz instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem wykonania robót.
Powinien zawierać:
 organizacje robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
 projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznaczeniem dróg,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za terminowe i jakościowe wykonanie poszczególnych elementów robót.
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z
dokumentacji projektowej oraz ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy, kolejność
robót oraz sposoby realizacji powinny zapewnić realizację robót w terminie określonym w umowie.
Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram
robót i płatności , opracowany zgodnie z warunkami umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawić w
etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych robót kontraktowych. Zgodnie z
postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót.
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prcy w warunkach
niebezpiecznych ,szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonacza zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegaja
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.4.10. Zaplecze na potrzeby wykonawcy
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania własnego zaplecza umożliwiającego magazynowanie
podstawowych materiałów, zapewnienie potrzeb socjalnych personelu oraz administracji budowy. Pokrycie
kosztów zaplecza na potrzeby wykonawcy należy do wykonawcy.
Wykonawca powinien wykonać projekt zagospodarowania zaplecza.
1.4.11. Określenia podstawowe
Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją
robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Książka obmiarów – akceptowany przez inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, służący
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie
dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie
pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej.
Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich
wykonania.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub
wydobywania materiałów, odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe
materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
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Przy realizacji inwestycji nie przewiduje się pozyskiwania materiałów miejscowych.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów
zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów
wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być
później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZĘT
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi
jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora
nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i
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robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia
Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakości(PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót,
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją
projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość
udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do
pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
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normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, można stosować wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach
przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które:
1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz.U.99/98),
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi SST,
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.(DZ.U. 99/98).
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z & 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w
Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
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robót,
- dane dotyczące wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem,
kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy robót.
Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w
kosztorysie lub w SST.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty:
- pozwolenie na budowę,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły narad i ustaleń,
- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT – dla prac rozliczanych kosztorysem powykonawczym
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i
SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną
poprawione według ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku
występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określenia ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz
KNNR-ach.
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Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie
trwania robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się dla zakresu robót określonego dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie
o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów o
których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST . W toku odbioru ostatecznego robót
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach
nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczeństwo ruchu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego
przez zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację projektową tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi robót,
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2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
3. recepty i ustalenia technologiczne.
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały).
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST i PZJ.
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i PZJ.
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń.
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
10. instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i
robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Przy ustalaniu warunków płatności obowiązują warunki umowy.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umowy.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i
transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
- koszty pośrednie, i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku Vat.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 wraz z późniejszymi
zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r.nr 108 poz.953),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 48 poz. 401),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz.690, z późn. zm.).
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty zewnętrzne wod-kan:





przebudowa przyłącza wodociągowego
CPV-45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (grupa robót)
CPV-45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu (klasa robót)
CPV-45232000-2 – Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli (kategoria robót)

 WSTĘP
1.1. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1. S.T.
Każdy z oferentów zobowiązany jest do zapoznania się z projektem technicznym oraz z przedmiarem
robót.
1.2. Podstawa opracowania SST.
Podstawą opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej jest:
umowa i założenia programowe między inwestorem a wykonawcą dokumentacji projektowej,
projekt techniczno-wykonawczy z maja 2021 r.oraz ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.2072 z 16 września 2004 r.).
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie przebudowę przyłącza wodociągowego do budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna
związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

demontaż istniejącego węzła wodomierzowego w budynku,

zaślepienie i unieczynnienie istniejącego przyłącza wodociągowego ϕ32 PEHD,

wykonanie nowego przewodu przyłącza wodociągowego ϕ63 PEHD wraz z zabudową węzła
wodomierzowego w budynku

towarzyszące budowie przyłączy roboty ziemne.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Ponadto wprowadzono określenia dodatkowe.
1.4.1. Węzeł wodomierzowy – układ pomiaru zużycia wody wraz zaworami odcinającymi
1.4.2. Przecisk hydrauliczny – prowadzenie rury przewodowej pod powierzchnią terenu w technologii
bezwykopowej w rurze osłonowej stalowej
1.4.3. Podsypka – materiał gruntowy stosowany pod układanym przewodem wodociągowym
1.4.4. Obsypka -materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający
przewód wodociągowy.
1.4.5.Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
1.4.6. Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
A)Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu
Ruchu czynników atmosferycznych.
B)Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową
Zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.
C)Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności profilu istniejącej
nawierzchni.
D)Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na
podłoże. Podbudowa składa się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
E)Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni.
F)Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca obok funkcji nośnych
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek
podłoża.
G)Warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami działania mrozu.
1.5. Ogólne wymagania
12

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane,
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku możliwości ich
uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany
i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.
Wykonawca jest zobowiązany do:
urządzenia Placu Budowy – w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania instalacji z
zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa poruszania się po
terenie budowy oraz poza nim zarówno dla uczestników procesu budowlanego jak i dla osób postronnych
sporządzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzględniając:
-czynniki mogące stwarzać zagrożenia,
-wyznaczenie dróg wewnętrznych,
– transport na potrzeby budowy,
-oszczędnego gospodarowania przestrzenią dla przeprowadzenia prac
-zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robót,
-zapewnienie koniecznej ochrony ppoż.
-zapewnienie BHP,
-zapewnienie ochrony zdrowia – rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy prowadzeniu
robót remontowych,
-zapewnienie ochrony środowiska i ochrony sanitarnej,
-wyegzekwowanie od producenta ( dostawcy ) materiałów odpowiedniej jakości
poprowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów, komisyjnie sprawdzone, co
zostanie potwierdzone protokółem podpisanym przez Wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót.
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające jak: zapory, światła ostrzegawcze,
sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnym.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable telefoniczne i kable energetyczne.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera oraz
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracować dostarczając wszelkiej pomocy
potrzebnej do dokonania napraw.
Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie roboty pomocnicze i
przygotowawcze oraz powiadomić wszystkich użytkowników uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.
Odprowadzenie wody z terenu budowy należy do obowiązków wykonawcy.
Wykonawca będzie przechowywał na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu wszelkie
dokumenty budowy.
Dla prowadzenia robót, bezpiecznego ich wykonywania, zakłada się stały nadzór Kierownika Robót, jako
osoby odpowiedzialnej za te prace.
Ogólne dane zawiera „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzony przez Wykonawcę Robót
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Pozostałe ogólne wymagania wg pkt 1.4. Ogólnej Specyfikacji Technicznej

2. MATERIAŁY
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiały użyte do wykonania instalacji muzą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora
Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony
aktualnymi normami.
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2.1. Przewody
Jako przewody przyłącza wodociągowego należy stosować rury PEHD ϕ63x5,5 mm (SDR 11) oraz rury
stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych DN50. Jako rury osłonowe w przecisku hydraulicznym
należy stosować rury stalowe bez szwu wg PN-EN 10216-1,2 o grubości ścianek 4,0-6,3 mm.
2.2. Armatura
 Zasuwa wodociągowa żeliwna do nawiercania z gwintem wewnętrzny i zewnętrznym DN50
 Opaska do nawiercania rur pod ciśnieniem na ciśnienie normalne 1 Mpa,
 wodomierz utradźwiękowy 16 m3/h, DN40,
 zawory odcinające mosiężne grzybkowe,

skrzynka uliczna żeliwna do zasuw,

kształtki żeliwne kołnierzowe i PE.
2.3 Materiały inne
piasek na podsypkę i obsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm PN-B-06712, PN-B11111, PN-B-11112, beton B-10 i B-20 wg BN-81/9192-04 i BN-81-9192-05, kształtki elektrooporowe z
PEHD w klasie SDR 11

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1. Rury
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek
należy unikać ich zanieczyszczenia. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z
płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno
stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów.
4.2. Armatura
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować
w magazynach zamkniętych. Armatura powinna być dostarczona w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub
pomieszczeniach zamkniętych, w pojemnikach.
4.3. Kruszywa
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.4. Transport pozostałych materiałów
Przewiduje się przewóz materiałów na plac budowy od producenta lub z hurtowni
i magazynów. Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu
kołowego zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru i rozmieszczone równomiernie na
całej powierzchni ładunkowej oraz zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.
Ukopany grunt powinien być przetransportowany na miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru służący następnie do zasypania wykopów transportem samowyładowawczym
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m oraz elementów prefabrykowanych przepompowni
ścieków należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na
obwodzie prefabrykatu.
Niedozwolone jest zrzucanie elementów betonowych na twarde podłoże. Wskazany jest
transport wyrobów spiętych fabrycznie , na paletach środkami transportowymi z własnym żurawikiem do
rozładunku. Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Transport cementu i przechowywanie stosownie do wymagań normy BN-88/6731-08
Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt.
Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem
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stosowania opinek. Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać
mechanicznie za pomocą urządzeń wyposażonych w sprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy.
Załadunek i wyładunek wyrobów przewozowych luzem powinien odbywać się ręcznie przy użyciu
przyrządów pomocniczych.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
Ogólne wymagania odnośnie wykonywania robót podano w pkt. 5 Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Poniżej podano wymagania szczegółowe.
5.1. Roboty przygotowawcze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie
harmonogramu robót, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości,
projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie
przez zarządzającego realizacją umowy. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin. Stabilizacja sieci punktów
odwzorowania złożonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku
uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego
koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim
czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace przygotowawcze związane
z pomiarami, organizacją robót, komisyjnym przejęciem terenu budowy, ustalenie
miejsca wywozu nadmiaru ziemi, uzyskanie zezwoleń na rozpoczęcie robót.
Projektowane osie przewodów należy oznaczyć w terenie przez geodetę z uprawnieniami.
Oś przewodu oznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów
roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków
osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co około 30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty.
Kołki świadki wbija się po dwóch stronach wykopu tak, aby istniała możliwość odtworzenia
jego osi podczas prowadzenia robót.
W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci
haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej.
Przed przystąpieniem do robót włączeniowych do istniejącej sieci wodociągowej należy wykonać
inwentaryzację rzeczywistych rzędnych posadowienia. W przypadku rozbieżności z danymi określonymi w
dokumentacji projektowej zostaną wprowadzone stosowne korekty w ramach nadzoru autorskiego.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające,
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. W miejscach
gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy
prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.
W miejscach koniecznych Wykonawca wykona swobodne przejścia nad wykopem (kładki)
dla ruchu pieszego wraz z oznakowaniem. Ponadto w ramach robót przygotowawczych należy wykonać
próbne przekopy inwentarzowe dla dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia podziemnego.
5.2. Roboty ziemne
Wykop najlepiej rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu w dół
po jego dnie. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
technicznej. Sposób wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej
projektowanej o ok. 5 cm Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu ustala się na poziomie
ok. 20 cm wyższym od rzędnej projektowanej, bez względu na rodzaj gruntu.
Profilowanie dna pod rurociąg winno być wykonane ręcznie w warunkach „suchych”.
Przy wykonaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub
większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i
odkształceniem.
Szerokość wykopu o ścianach pionowych dla budowy wodociągu w przyjętym rozwiązaniu wynosi dla
przyłączy wodociągowych
Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez obudowy można prowadzić tylko w gruntach suchych,
gdy nie występują wody gruntowe , teren nie jest obciążony nasypem przy krawędziach wykopu w pasie o
szerokości równej co najmniej głębokości wykopu H; dopuszczalne głębokości wykopów w gruntach
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określanych wg PN74/B-02480 wynoszą: w gruntach spoistych -1,5m, w pozostałych -1,0m.
Minimalna przestrzeń robocza między ścianką rury a ścianą wykopu lub jego szalunkiem Średnica
nominalna rury rury / Minimalna wielkość przestrzeni roboczej DN < 350-0,25 m 350 < DN< 700-0,35 m
700 < DN< 1200-0,45 m DN> 1200- 0,50 m
Zgodnie z normami europejskimi można stosować wykop bez umocnienia do głębokości 1,25 m w
gruntach sypkich niespoistych jeśli spadek terenu nie jest większy jak 1:10. W gruntach zwartych przy
podłożu spoistym lub kamienistym – do 1,75 m i tylko w wypadku jeśli górna część wykopu (gł. ponad
1,25 m) będzie częściowo zeskosowana 45o lub umocniona.
Wykopy ręczne (z szalowaniem ażurowym ścian wypraskami stalowymi ) - zgodnie z warunkami
przyjętymi w obmiarze robót oraz w pobliżu miejsc kolizji z uzbrojeniem podziemnym, natomiast wykopy
mechaniczne na odkład z ażurowym i pełnym umocnieniem pionowych ścian wykopów.
Niezbędne są zejścia do wykopów w postaci drabin; drabiny powinny mieć szczeble co 30- 40 cm i być
umocowane tak , aby nie groziło niebezpieczeństwo ich poślizgu lub przechyłu.
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050,
BN-72/8932-01. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące
się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
Różnice rzędnych dna wykopu, powodujące odchylenie spadku przewidzianego w
Dokumentacji Projektowej, nie powinny przekraczać w żadnym jego punkcie 2cm i nie mogą spowodować
na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera.
Odspojenie gruntu w wykopie wąsko przestrzennym należy wykonać ręcznie z
zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Odkład
urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0m od
krawędzi wykopu. Nadmiar urobku należy rozplantować w na terenie w czasie kształtowania terenu wokół
projektowanego budynku. Głębokość wykopu oraz kanalizacji zgodnie z dokumentacją projektowo –
kosztorysową. Ostateczna głębokość wykopu zależy od głębokości prowadzonych wykopów związanych z
budową projektowanego budynku. Do robót ziemnych można przystąpić po usunięciu bądź zabezpieczeniu
wszystkich kolizji podziemnych przed uszkodzeniem.
Z uwagi na braku miejsca grunt należy ładować na środki transportu kołowego i wywieść w miejsce
wskazane przez Inspektora w celu chwilowego składowania przed późniejszą zasypką. Nadmiar ziemi
pochodzącej z wykopu należy wywozić w miejsce wskazane przez Inspektora. W trakcie realizacji robót
ziemnych należy nad wykopem ustawić ławy celownicze,
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i oraz rzędną dna.
Ławy celownicze należy montować nad wykopem na wys. ok. 1 m nad
powierzchnią terenu. Położenie
celowników należy sprawdzić codziennie przed
rozpoczęciem robót montażowych.
Wykopy winny być wykonywane w takim okresie i w taki sposób, aby można natychmiast przystąpić do
robót montażowych a następnie zasypania wykopu.
Grunty przeznaczone do wymiany, powinny być składowane w sposób uniemożliwiający zmieszanie się z
gruntami przeznaczonymi do zasypania wykopów.
Przewody pod jezdnią asfaltową oraz chodnikiem betonowym należy wykonywać zgodnie z warunkami
prowadzenia robót przez zarządcę drogi (MZD Opole) w technologii bezwykopowej - przy użyciu sprzętu
do przecisku hydralicznego. Roboty należy zacząć od wykopania w oznaczonych w dokumentacji komory
startowej i końcowej. Całość robót związanych z wykonaniem przecisku pod jezdnią należy zlecić firmie
specjalistycznej w tym zakresie. Roboty prowadzone w rejonie pasa drogowego należy wykonywać ściśle
z wymogami określonymi przez zarządcę drogi.
5.3. Odbudowa ścian i rozbiórka obudowy
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegółowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia ścian pionowych wykopów na czas budowy.
Przygotowanie podłoża
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed rozmyciem przez płynące wody opadowe lub
powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0,2-0,3m i studzienek(szybików)
wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zabezpieczający dostanie się
wody z powrotem do wykopu i wypompowania gromadzącej się w nich wody.
Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu
powinna wynosić 0,15 m.
Odchylenie grubości warstwy nie powinno przekraczać 3cm Zdjęcie tej warstwy
powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu.
Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania:
- nie powinny występować cząstki o wymiarach większych niż 20 mm;
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- nie może być zmrożony;
- nie może zawierać przypadkowych ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.
Poziom podłoża musi być tak wykonany, aby rurociągi mogły być układane bezpośrednio
na nim. Wysokość podsypki piaskiem po zagęszczeniu wynosi 0,15 m
Należy zwrócić uwagę na to, aby ani podsypka ani też grunt pod przewodem nie zostały
naruszone (rozmyty, spulchniony, zmarznięty itp.) przed zasypaniem wykopu.
W przeciwnym razie należałoby usunąć naruszony grunt na całej powierzchni dna i
zastąpić go nową podsypką z piasku.
W sytuacji, kiedy nastąpiło tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu poniżej
projektowanego poziomu ułożenia przewodu, należy uzupełnić tę warstwę piaskiem
odpowiednio zagęszczonym.
Badania podłoża wykonać zgodnie z wymaganiami normy: PN-EN1610
5.4. Zasypka i zagęszczenie gruntu
Po wykonaniu robót montażowych oraz wykonaniu prób szczelności należy przystąpić do zasypywania
wykopu gruntem rodzimym.
Zasypkę gruntem rodzimym można wykonać po wykonaniu obsypki rur piaskiem.
Wypełnienie wykopu wykonywać w dwóch etapach:
I etap: wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rur, czyli tzw. obsypka rurociągów
II etap: wypełnienie wykopu nad strefą ochronną rur, czyli tzw. zasypka rurociągów.
Obsypkę wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego /zwykle piasku lub żwiru/, którego
wielkość ziaren, w bezpośrednie bliskości rury, nie powinna przekraczać 10% nominalnej
średnicy rury lecz nigdy nie może być większa niż 60 mm /nawet dla dużych rur/, Materiał
obsypki nie może być zmrożony ani też zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego
materiału. W celu zapewnienia całkowitej stabilności rurociągu, konieczne jest zadbanie o
to, aby materiał obsypki szczelnie wypełniał przestrzeń nad rurą. Do ubijania warstw
obsypki nad rurą można używać ubijaków drewnianych, Obsypkę wykonywać warstwami,
równolegle po obu stronach rur, każdą warstwę zagęszczając. Grubość warstw nie powinna przekraczać
1/3 średnicy rury. Jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw obsypki należy usuwać
ewentualne odeskowanie wykopu, zwracając przy tym uwagę na staranne wypełnienie wykopu.
Obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej rurociągu, tj. warstwy o
grubości po zagęszczeniu co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.
Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezpośrednie spuszczanie mas ziemi na rurociąg z
samochodów wywrotek.
Podczas wykonywania zagęszczenia przestrzegać następujących zasad:
Przy ręcznym zagęszczaniu /przez ubijanie lub udeptywanie/ maksymalna grubość warstw
obsypki nie powinna być większa niż 10-15 cm zaś przy zagęszczaniu mechanicznym grubość tej warstwy
jest uzależniona od rodzaju urządzenia wibracyjnego i rodzaju gruntu zagęszczonego. Zaleca się
stosowanie sprzętu do zagęszczania, który może pracować po obu stronach przewodu. Należy pamiętać o
dokładnym zagęszczeniu – podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociągu. Podbijanie należy wykonywać przy
użyciu ubijaków drewnianych. Stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości co
najmniej 10 cm od rurociągu.
Pierwsze warstwy aż do osi rury powinny być zagęszczane bardzo ostrożnie, by uniknąć uniesienia się
rury. Po wykonaniu obsypki do ½ wysokości rury, wszelkie ubijanie warstw powinno być wykonywane w
kierunku od ścian wykopu do rurociągu.
Mechaniczne zagęszczanie nad rurą można rozpocząć dopiero, gdy nad jej wierzchołkiem została
wykonana warstwa ochronna grubości 0,30 m.
Do zasypki należy dowieść grunt uprzednio wywieziony przy wykonywaniu wykopów.
Zasypywanie wykopu po montażu rur, studni, mechanicznie warstwami grubości 30 cm ( przy pomocy
urządzeń zagęszczających ).
Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczony po obu stronach rur i studni.
Przed zasypaniem dno wykopów należy oczyścić z odpadków i osuszyć.
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i
obiektów na przewodzie.
Grubość warstwy ochronnej ( ręcznie wykonanej obsypki rur piaskiem ) zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynosi 0,3 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej
powinien być grunt mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach, ze szczególnym uwzględnieniem
wykopu lub złącza zgodnie z PN-68/B-06050.
Po ręcznym zasypaniu – obsypaniu rur piaskiem pozostałe zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić
mechanicznie warstwami grubości 30 cm.
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5.5. Roboty montażowe
5.5.1. Wymagania ogólne
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie
z Dokumentacją Projektową. Dla zapewnienia właściwego ułożenia przewodów zgodnie z
projektowaną osią, przez punkty osiowe trwale oznakowane na ławach celowniczych należy przeciągnąć
drut lub sznurek, na którym zawieszony jest ciężarek pionu pomiędzy dwoma ławami celowniczymi.
Spadek przewodów należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych
znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mają stanowić np. kołki drewniane
wbite w dno wykopu. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych
uszkodzeń powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić
zwracając szczególną uwagę na kielichy i bose końce rur. Rury uszkodzone należy usunąć i
zmagazynować poza strefą montażową. Rury należy opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie.
Niedopuszczalne jest rzucanie rur do wykopu. Rury o niewielkiej masie należy układać w wykopie ściśle
osiowo, ręcznie lub za pomocą drągów. Rury ciężkie, opuszczane mechanicznie, należy
umieszczać we właściwym położeniu, gdy są podwieszone i dopiero wówczas zwolnić
podwieszenie. Przy opuszczaniu i układaniu rur należy zwrócić szczególną uwagę na to
aby nie dopuścić do uszkodzenia. Rurę uszkodzoną przed lub po ułożeniu jak również przy wykonaniu
połączeń należy wymienić. Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem
przewodu oraz ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie
do swojej osi.
Dla wykonania złączy przewodów należy wykonać w wykopie odpowiednie gniazda
(podkopy). Wymiary gniazd należy dostosować do średnicy i rodzaju złączy.
Odchylenie osi ułożonego przewodu do ustalonego kierunku osi przewodu
wodociągowego nie może przekraczać 2 cm.
Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej
nie mogą przekraczać 2cm. Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno być
dokonane przy pomocy odpowiednich łuków.
5.5.2. Montaż przewodów
Układanie rur PEHD ciśnieniowych może się odbywać na przygotowanym podłożu, które
profiluje się w miarę układania rurociągu w kierunku postępu montażu przewodu.
Złącza powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem wolnej przestrzeni po obu
.
stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu.
Rury PEHD łączyć metodą zgrzewania doczołowego lub metodą elektrooporową.
Należy zachować minimalne odległości skrajni sieci wodociągowej od elementów
uzbrojenia podziemnego:
- oś kabla energetycznego - 0,70 m
- od skrajnia rury kanalizacyjnej - 1,20 m
- od linii ogrodzeń - 1,0 m
- od krawędzi fundamentu słupa energetycznego - 0,70 m
- od drzew nie objętych ścisłą ochroną - 2,0 m
Montaż elementów uzbrojenia wodociągu.
Zasuwy należy montować zgodnie z dokumentacją techniczną.
Każda zasuwa żeliwna powinna spoczywać na podłożu wzmocnionym, niezależnie od
rodzaju gruntu. Przy montażu zasuw w miejscach narażonych na występowanie obciążeń
dynamicznych wskazane jest instalowanie trzpienia teleskopowego minimalizującego
uszkodzenia przewodu. Skrzynki zasuwowe powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się
poprzez utwardzanie betonem nawierzchni wokół skrzynki.
Oznakowanie uzbrojenia
Wbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy, hydranty, rurki kontrolne rur ochronnych
należy trwale oznakować tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z wymaganiami normy
PN-86/B-09700. Tablice należy umieścić na trwałych obiektach budowlanych lub
specjalnych słupkach na wysokości 2m nad terenem, w miejscach widocznych, w
odległości nie większej niż 25m od oznaczonego uzbrojenia.
5.5.3. Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja
Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganymi normy
PN-81/B-10725. Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnicę powinna być
taka, aby dla przewodów z rur PE przy próbie hydraulicznej ciśnienie wykazane na
manometrze nie spadło w ciągu 30 min poniżej wartości ciśnienia próbnego.
Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w
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czasie badania powinien być umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron.
Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za
pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości powinien
być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i profilu.
Na badanym odcinku przewodu nie powinny być instalowane, przed przeprowadzeniem
próby szczelności hydranty i inna armatura z wyjątkiem zasuw, które w czasie badania
powinny być całkowicie otwarte zaś dławiki dociągnięte w sposób zapewniający ich całkowitą szczelność.
Wykopy powinny być zasypane ziemią do wysokości połowy średnicy rur, zaś ziemia powinna być
dokładnie ubita z obu stron przewodu, każda rura powinna być w środku obsypana maksymalnie ziemią,
piaskiem, a ponadto w szczególnych przypadkach zakotwiona, złącza rur nie powinny być zasypane.
Ciśnienie próbne odcinka przewodu należy przyjąć wyższe od najwyższego
występującego w badanym odcinku przewodu ciśnienia roboczego.
Wysokość ciśnienia próbnego powinien wskazywać manometr przy pompie hydraulicznej.
Ciśnienie próbne całego przewodu niezależnie od średnicy należy przyjąć równe
maksymalnemu występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczym.
Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy
dokonać jego płukania, używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody
powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu.
Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i
bezbarwna. Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów
wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu.
Czas trwania dezynfekcji powinien wynosić 24 godziny. Po usunięciu wody zawierającej
związki chloru należy przeprowadzić ponowne płukanie.
Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji przewodu, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych
wykonanych po płukaniu przewodu wykażą, że pobrana próbka wody spełnia wymagania
dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.
5.6. Odwodnienie wykopów

Na obszarze budowy przyłącza kanalizacji
lustro wody znajduje się poniżej
projektowanego dna kanałów i przewodów. W wyjątkowych przypadkach np. nie przewidzianych
zmian warunków hydrologicznych (wzrost poziomu lustra wody na skutek warunków
atmosferycznych), czas pompowania może ulec zmianie. Projektuje w tych wypadkach się
prowadzenie robót odwodnieniowych przy pomocy igłofiltrów z odprowadzeniem wody do
naturalnych zagłębień terenu na działce inwestora.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną
zgodnie z programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i
badania materiałów oraz jakości wykonania robót.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od
wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest
zadowalający. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Celem kontroli robót jest takie sterowanie
ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wymagania ogólne odnośnie kontroli robót podano w pkt. 6 Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
6.1. Roboty ziemne
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić czy pod względem kształtu i wykończenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w SST oraz czy dokładność wykonania nie
przekracza tolerancji podanych SST i normach BN-83/8836-02, PN-68/B-06050,
BN-77/8931-12, BN-72/8932-01.
Sprawdzeniu podlega:
- wykonana obsługa geodezyjna
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- sprawdzenie stanu technicznego elementów szalunkowych przewidzianych do zastosowania.
- zgodności osi i głębokości za pomocą niwelatora
- wykonanie podłoża w zakresie szerokości, grubości, zagęszczenia i spadku
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,
- stan umocnienia wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych
przy montażu,
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów oraz stan wykonanych szalunków
- wykonanie zasypki poprzez badanie wskaźników poszczególnych warstw zasypu
- wykonanie zabezpieczenia przed zalaniem wodą
Po wykonaniu zasypki kontrola robót polega na wizualnym sprawdzeniu czy usunięto
umocnienie ścian oraz czy grunt używany do zasypki nie posiada kamieni.
Wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów powinien być zgodny z pkt.5.6.
6.2. Roboty montażowe
Kontrolę jakości robót instalacyjno – montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy
PN-81/B-10725
Należy przeprowadzić następujące badania:
- zgodność z Dokumentacją Projektową,
- materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanych pkt. 2
- ułożenia przewodów kanalizacyjnych
- ułożenia przewodów na podłożu,
- odchylenia osi przewodów
- odchylenia spadku od profili podłużnych
- zmiany kierunków przewodów,
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych – rzędne posadowienia, pokryw i włazów
- zabezpieczenia przed korozją części metalowych,
- kontrola połączeń przewodów
- działania zasuw, zaworów i hydrantów
- układanie przewodów w rurach ochronnych
- szczelności przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych
- sprawdzenie szczelności kanałów z studniami na infiltrację i eksfiltrację
Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla
stosownych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne.
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3cm
- odchylenie szerokości warstwy podłoża i szerokości wykopu o ścianach pionowych
nie powinno przekraczać 5 cm
- odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 2 cm,
- odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekraczać 1 cm,
- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do 5 mm ,
- odchylenie wymiarów w planie obiektów nie powinno być większe niż 0,1 m.
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm
- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości
100 m powinien być zgodny.
- grubość podbudowy studni – dopuszczalna odchyłka – 20 %
- kontrola wysokościowego położenia dna i wierzchu studni – pomiar należy wykonać niwelatorem na
każdej studni. W przypadku stwierdzenia nieszczelności kanałów i studni przy wykonywaniu badań na
eksfiltrację i infiltrację, nieszczelności muszą zostać usunięte, a następnie ponowić wykonanie badań w
zakresie w/w prób.
Wykonanie robót sprawdza i potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru.
Obmiar robót będzie określać faktyczny czas wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja projektową w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru wpisane będą do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną
poprawione według ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony
z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym
w umowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.
Zasady określania ilości robót i materiałów podane są w specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz
KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej.
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwo
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w
całym okresie trwania robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne warunki odbioru robót podano w pkt. 8 Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Poniżej podano warunki szczegółowe odbioru robót dla zakresu robót.
8.1. Próba szczelności przewodów wodociągowych
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby
szczelności. Próby szczelności należy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu ale na
żądanie inwestora lub użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu.
Zaleca się przeprowadzać próbę ciśnieniową hydrauliczną. Sposób przeprowadzania i pełny zakres
wymagań związanych z próbami szczelności są podane w normie.
Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące warunki przed
przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności.
- zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi
przepisami
- odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długości do ok. 600 m;
-wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne;
-odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilny i zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami;
-wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte;
-profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie, a urządzenia -- odpowietrzające
powinny być zainstalowane w najwyższych punktach badanego odcinka;
należy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia.
W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących
warunków:
-przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może być
niższa niż 1°C
-napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu;
-temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C
-po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12
godzin w celu ustabilizowania;
-po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut sprawdzać
jego stały poziom na manometrze o odpowiednim zakresie pomiarowym z dokładnością odczytu 0,01
MPa;
-cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników prób
szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków.
Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszać ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a przewód
powinien być opróżniony z wody.
Wyniki prób szczelności odcinka jak i całego przewodu powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika.
8.2. Odbiór końcowy
Przed przekazaniem, przyłączy i instalacji do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego.
Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inwestora z udziałem zarządzającego
realizacją umowy po całkowitym zakończeniu prac.
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Przyjęcie robot może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
prób i pomiarów jak również wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową
i obowiązującymi normami i przepisami.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
Dokumenty:
 dokumenty jak przy odbiorze częściowym.
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
 protokoły przeprowadzanego badania szczelności całych przewodów.
 protokoły przeprowadzanych płukań i dezynfekcji przewodu i instalacji łącznie z wynikami
wykonanych analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych,
 świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów,
 inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej wykonana przez
uprawnioną jednostkę geodezyjną.
 sprawozdanie techniczne z zakresem, lokalizacją, wprowadzonymi zmianami
do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, uwagi dotyczące
warunków realizacji robót, oraz datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
 atesty jakościowe budowanych materiałów.
W przypadku gdy, wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zrządzone przez
Komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
-zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej,
-protokoły odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek,
aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia,
-protokoły badań szczelności całego przewodów kanalizacyjnych,
-zbadania rozstawu studzienek kanalizacyjnych
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w protokole zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Odbiór winien być zakończony protokołem potwierdzającym prawidłowość wykonanych prac. Jeżeli w
trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je
w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia. Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika
budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego przyłączą wod.kan. do budynku.
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
końcowym złożyć oświadczenia:
- o wykonaniu przyłączą wodociągowego zgodnie z projektem i warunkami decyzji o pozwoleniu na
budowę.
- o doprowadzeniu do należytego stanu ( pierwotnego ) terenu budowy wraz z terenem
przyległym.
8.4. Nadzór sprawowany przez Zamawiającego
Inżynier reprezentuje Zamawiającego wobec wykonawcy w odniesieniu do planowania i wykonania robót.
Może on w związku z tym wydawać i przyjmować uwagi odnośnie robót,
aprobować lub odrzucać materiały albo wykonane roboty i wydawać instrukcje dotyczące rozplanowania
robót poszczególnych wykonawców z uwzględnieniem ich wzajemnych uzależnień. Bezpośredni nadzór
nad robotami sprawuje w imieniu Zamawiającego inspektor nadzoru, który to winien być obecny na
budowie lub dostępny na żądanie.
Nadzór sprawowany przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności
za własny dozór i jakość powierzonych mu robót.
8.5. Narady robocze
Narady robocze ( rady budowy ) mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez
Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do osobistego udziału w naradach lub delegowania swojego
przedstawiciela.
Inżynier jest odpowiedzialny za sporządzenie protokołu z narady i rozesłania go do
wszystkich wykonawców, możliwie jak najszybciej.
W protokole należy określić stan i tempo robót, ustalenia techniczne oraz ustalenia dotyczące spraw
finansowo – rozliczeniowych. Ustalenia można przyjąć za przyjęte jeżeli na następnej naradzie nie zostanie
zgłoszony wobec nich protest. Ustalenia mogą być dokonywane także w okresach między naradami ale z
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uwzględnieniem okresu potrzebnego na złożenie ewentualnego protestu. Na każdej naradzie należy podać
liczbę dni, które upłynęły od poprzedniej narady, liczbę dni, które upłynęły od rozpoczęcia robót oraz liczbę
i przyczyny utraconych dni pracy ( np. deszcz, mróz ) w tym liczba utraconych dni w odniesieniu do
każdego asortymentu robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach
umownych.
Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest kwota podana przez Wykonawcę i przyjęta
przez Zamawiającego w dokumentach (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji i
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmować będą:
robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu
na teren budowy, wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki określone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.



















Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. Zeszyt 3
„ COBRTI INSTAL” Warszawa, Sierpień 2001 i 2003 rok,
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych
Warszawa 1994 rok ,
Katalog armatury przemysłowej
PN-B-060050:1999 Roboty ziemne . Wymagania ogólne.
PN-B-10736
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne.
PN-68/B-06050
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.
PN-86/B-09700
Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia przewodów wodociągowych.
PN-81/B-10725
Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-84/M-74034
Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 1Mpa
PN-85/M-74081
Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych
DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane
rozporządzenia
Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodności z 30.08.2002r. i powiązane rozporządzenia
Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z późniejszymi zmianami i
powiązane rozporządzenia
Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i powiązane
rozporządzenia
Dz.U.03.169.1650 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Dz.U.03.47.401 rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych z 06.02.2003r.
Dz.U.96.62.285 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.
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