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WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania                       
i odbioru robót  przy realizacji zadania pt. „Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizacyjną działek 
budowlanych w Starej Kuźni” .  

1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, naleŜy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1 . 1 .  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
 
Wymagania Ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 

ST 00   WYMAGANIA OGÓLNE 
ST 01    ROBOTY POMIAROWE l PRACE GEODEZYJNE 
ST  02    ROBOTY ZIEMNE 
ST  03    SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ 
ST 04  SIEĆ WODOCIĄGOWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 

 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy 
wykonaniu uzbrojenia terenu działek budowlanych w sieć wodociągową i kanalizacyjną w Starej 
Kuźni, oraz obiektów i urządzeń na tej sieci, a takŜe roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 
Na zakres robót związanych z wykonaniem w/w uzbrojenia terenu działek  składa się: 

 
1 / Kanalizacja sanitarna grawitacyjna  : 

• Kolektory  z rur PVC Dz200 typ „N”   - 522 mb   
• Przykanaliki z rur PVC Dz160  typ ”N”   - 80 mb 
• Studzienki kontrole betonowe φ 1000 mm  - 10 szt. 
• Studnie połączeniowe TS φ 425 mm   - 10 szt. 
• Studnie na przykanalikach φ 425 mm   - 18 szt.  

   
2 / Sieć wodociągowa : 

• Rurociąg tłoczny z rur PE-100  SDR17 PN10  Dz90 - 560 mb 
• Studnia wodomierzowa     - 1 szt.  
• Hydrant przeciwpoŜarowy naziemny PH80    - 2 szt. 
• Studnia wodomierzowa     - 1 szt. 
• Zasuwa odcinająca DN80    - 3 szt.     

1.4. Określenia podstawowe 
 
UŜyte w ST wymienione dalej określenia naleŜy rozumieć: 
Obiekt budowlany – budowla stanowiąca całość techniczno- uŜytkową z instalacjami i urządzeniami. 
Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uŜytkowania                        
w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 
do rozbiórki a takŜe obiekt budowlany nie połączony na stałe z gruntem jak barakowóz, kontener. 
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. 
Roboty budowlane – budowa obiektu budowlanego. 
Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 
moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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Teren budowy – przestrzeń, w  której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – naleŜy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy. 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym  projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy słuŜące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne, ksiąŜkę obmiarów, dziennik montaŜu. 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi               
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym całość uŜytkową. 
Droga tymczasowa – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich 
zakończeniu. 
Dziennik budowy – dziennik  wydany przez właściwy organ budowlany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót.  
Kierownik budowy  – osoba którą wyznacza Wykonawca, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Księga Obmiaru – zeszyt z ponumerowanymi stronami akceptowany przez Inspektora Nadzoru, 
który słuŜy do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Laboratorium  – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich prób i badań związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ tworzywa niezbędne do 
wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
Odpowiednia zgodność  - zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeŜeli nie 
zostały one określone, to z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 
Niweleta -  wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
obiektu. 
Polecenie Inspektora nadzoru – wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji lub innych spraw związanych                                 
z prowadzeniem budowy 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, która jest autorem Dokumentacji Projektowej. 
Rurociąg tłoczny ścieków - kanał przeznaczony do ciśnieniowego odprowadzenia ścieków 
komunalnych 
Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych  funkcji terenu 
naruszonego w czasie realizacji budowy. 
Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 
kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych. 
Rysunki – część Dokumentacji projektowej wskazująca lokalizację, wymiary i charakterystykę 
obiektu, który jest przedmiotem robót. 
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Etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych funkcji 
techniczno – uŜytkowych i moŜliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia ścieków 
komunalnych 
Sieć kanalizacji ściekowej   -   sieć przeznaczona do odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych 
i przemysłowych   
Kanał sanitarny – kanał przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków komunalnych 
Przykanalik  – kanał przeznaczony do podłączenia budynku z siecią kanalizacji komunalnej 
Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nie przełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów 
Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na osi kanału na planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych 
Rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej, słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń 
zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod przeszkodą terenową 
Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego 
elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika lub dna studzienki 
Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią terenu, przeznaczony do 
zejścia obsługi do komory roboczej 
Płyta pokrywowa studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą 
Właz kanałowy – element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych 
umoŜliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych 
Sieć wodociągowa - układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających                                         
i rozprowadzających wodę przeznaczoną do spoŜycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkiem, 
w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym. 
Przewód wodociągowy rozdzielczy, osiedlowy   -   Przewód przeznaczony do rozprowadzania wody 
do przyłączy wodociągowych. 
Uzbrojenie przewodów wodociągowych   -   Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające 
prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 
Armatura sieci wodociągowej -  w zaleŜności od przeznaczenia : 
-   armatura zaporowa   -   zasuwa 
-   armatura przeciwpoŜarowa     -   hydrant  
Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od 
ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu 
Warstwa ścieralna – wierzchnia warstwa nawierzchni poddawana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 
i czynników atmosferycznych 
Warstwa wiąŜąca – warstwa znajdująca się pomiędzy warstwą ścieralną a podbudową zapewniająca 
lepsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę 
Podbudowa – dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami,                 
a jeŜeli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
PodłoŜe – grunt rodzimy lub nasypowy na którym posadowiony jest kanał sanitarny 
PodłoŜe naturalne – stosowane w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) przy 
posadowieniu przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu, umoŜliwiające wyprofilowanie do 
kształtu spodu wykopu 
PodłoŜe wzmocnione – stosowane w przypadku występowania gruntów zwięzłych, nawodnionych 
słabych i łatwo ściśliwych makro-porowatych, i kamienistych, w przypadku naruszenia gruntu 
rodzimego 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                              
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami  Inspektora Nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. 

1.5.1 Przekazanie placu budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 
współrzędne punktów głównych projektowanego obiektu oraz reperów, przekaŜe Dziennik Budowy, 
dwa egzemplarze pełnej Dokumentacji Projektowej i dwa egzemplarze ST. 
Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty główne projektowanego obiektu 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 
i utrwali na własny koszt 
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
 
Przekazana Dokumentacja Projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia,                              
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. Wykonawca winien 
otrzymać od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety 
ST.  
 
1.5.3.  Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
 
Dokumentacja Projektowa, ST oraz dokumenty dodatkowe przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
waŜności wg „Ogólnych warunków umowy”. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową                  
i  ST.  Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST powinny być uwaŜane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność                   
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. JeŜeli przedział tolerancji nie został określony w Dokumentacji Projektowej lub 
ST to naleŜy przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST                 
i wpłynęło to na nie zadawalającą  jakość elementu budowli to takie materiały i roboty nie zostaną 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być 
niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4.  Zabezpieczenie placu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenie terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,                 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i włączony jest w cenę umowną. 
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Fakt przystąpienia do robót Wykonawca winien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem                   
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Treść tablic informacyjnych powinna 
być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały realizacji robót 
 
1.5.5.  Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót 
 
Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska naturalnego Wykonawca ma obowiązek znać i 
stosować w czasie prowadzenia robót. W czasie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować 
wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń i uciąŜliwości dla osób 
lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu i innych przyczyn powstałych                        
w następstwie jego sposobu działania. 
W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 

a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne transportowe powinny być tak 
wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym 

b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- moŜliwością powstania poŜaru 

c) praca sprzętu budowlanego uŜywanego podczas realizacji robót nie moŜe powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym 

d) materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagraŜających środowisku,                   
o stęŜeniu przekraczającym dopuszczalne normy 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciąŜają Wykonawcę.  
Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być zanieczyszczone w czasie robót. Wody 
powierzchniowe odpływające z baz, magazynów, i składowisk materiałów powinny być 
oczyszczone, jeŜeli zawierają składniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyły, oleje, bitumy, 
chemikalia czy inne szkodliwe dla środowiska substancje. Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, 
bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla środowiska substancji powinny być wykonane i 
obsługiwane w sposób gwarantujący nie przedostawanie się tych materiałów do otoczenia. 
Podczas realizacji inwestycji eksploatowany sprzęt budowlany winien być sprawny ze względu 
wartość emisji gazów spalinowych będących źródłem emisji substancji toksycznych. StęŜenie pyłów 
i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie moŜe przekraczać wartości dopuszczalnych 
przez odpowiednie przepisy. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej, utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                         
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być wyposaŜone w 
urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. Wykonawca na własny koszt 
powinien wygasić poŜar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie wywołany bezpośrednio lub 
pośrednio jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego powierzchnią i jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem instalacji i urządzeń na czas trwania budowy. 
JeŜeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 
prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niŜ przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowane uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu 
przewodów, rurociągów. kabli teletechnicznych, elektroenergetycznych itp., których połoŜenie było 
wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. 
Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejącego 
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie 
dokładnego połoŜenia tych urządzeń w obrębie Placu Budowy. O zamiarze przystąpienia  do robót w 
pobliŜu tych urządzeń bądź ich przełoŜeniu Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń    
i Inspektora Nadzoru. 
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji 
dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy 
zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąŜa 
Wykonawcę. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciąŜenia od osi pojazdów. 
 
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciąŜeń osi pojazdów podczas 
transportu gruntu, materiałów i sprzętu na i z terenu robót.  
Specjalne zezwolenia na uŜycie pojazdów o ponadnormatywnych obciąŜeniach osi, o ile zostaną 
uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności 
za uszkodzenia dróg, spowodowanych ruchem tych pojazdów. 
Wykonawca nie moŜe uŜywać pojazdów o ponadnormatywnych obciąŜeniach osi na istniejących 
nawierzchniach w obrębie Placu Budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia spowodowane ruchem sprzętu 
budowlanego i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności winien zadbać aby personel nie wykonywał pracy               w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią 
odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 
personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10.  Ochrona i utrzymanie robót 

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
robót od daty rozpoczęcia robót do daty odbioru ostatecznego. 



- Specyfikacje Techniczne - ST. 00 - Wymagania Ogólne 

„„Projekt uzbrojenia w sieć wodociągową i kanalizacyjną działek budowlanych w Starej Kuźni” 9 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot robót oraz jego elementy były                
w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru końcowego. 
 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 
W róŜnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm krajowych. 
Normy te winny być traktowane jako  integralna  cześć  Specyfikacji Technicznych   i  czytane  w  
połączeniu  z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione.  Wykaz 
podstawowych norm przedstawiono w pkt.10 i specyfikacjach dotyczących poszczególnych rodzajów 
robót. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują   
w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi    z 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi  w Specyfikacjach Technicznych.  
Wykonawca robót zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i jest w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca przestrzegać będzie praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod                      
i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru  o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2.    MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, 
przed rozpoczęciem robót nie później niŜ 3 tygodnie przed uŜyciem materiału Wykonawca powinien 
dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane wyniki badań laboratoryjnych oraz reprezentatywne 
próbki materiałów. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca 
powinien przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru materiał z innego źródła. Zatwierdzenie 
źródła materiałów nie oznacza, Ŝe wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inspektora Nadzoru 
dopuszczone do wbudowania. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie 
postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone normami, 
aprobatami technicznymi o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (ST). 

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje moŜliwość wariantowego wyboru rodzaju 
materiału dla wykonywanych robót, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o swoim 
wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

2.3. Materiały miejscowe 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów ze złóŜ miejscowych łącznie ze wskazanymi przez Zamawiającego i nie moŜe 
eksploatować materiałów miejscowych do czasu gdy plan eksploatacji nie zostanie zatwierdzony przez 
odpowiednie urzędy i zaaprobowany przez Inspektora Nadzoru. 
Zaaprobowanie źródła wybranego przez Wykonawcę jest uwarunkowane dostarczeniem Inspektorowi 
Nadzoru wiarygodnej dokumentacji, zawierającej raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
przedstawienie proponowanej metody wydobycia. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z proponowanego złoŜa. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i czasowo zdjęty nadkład z terenu wykopów formowany będzie w hałdy i wykorzystany przy 
rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych                 
w dokumentach umowy wykorzystane będą do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów zgodna będzie z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. JeŜeli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których 
zostały zakupione to koszt ich zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
KaŜdy rodzaj robót w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania 
zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami 
poszczególnych ST. Odpowiedzialność za wady materiałowe powstałe w czasie przechowywani i 
składowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru moŜe zezwolić na inny sposób 
przechowywania i składowania niŜ podany w ST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z 
odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być 
prowadzone w sposób umoŜliwiaj ący przegląd stanu materiałów. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy                            
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub Projekcie Organizacji Robot, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy i spełniać 
normy ochrony środowiska  i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli Dokumentacja 
Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptacje przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru , nie moŜe 
być później zmieniany bez jego zgody.  
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4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do  stosowania jedynie takich  środków transportu,  które  nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba i wydajność środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Wykonawca powinien równieŜ dysponować sprawnymi rezerwowymi, środkami transportu 
umoŜliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia im stanu pierwotnego na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca usuwać będzie na bieŜąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości robót, projektem organizacji robót, oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę                              
w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeŜeli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

5.2. Współpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy 
 
Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, 
oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych                   
z interpretacją Dokumentacji Projektowej i ST oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków 
umowy przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach                  
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów              
i robót, doświadczenia własne, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozwaŜaną kwestię 
Inspektor Nadzoru jest upowaŜniony do kontroli wszystkich robót i materiałów dostarczonych na 
budowę lub na niej produkowanych, łącznie z przygotowaniem i produkcją materiałów. Inspektor 
Nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, 
które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji Projektowej i ST.                        
z odrzuconymi materiałami postępować naleŜy wg punktu 2.4. niniejszej ST. 
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
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6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości,  w którym  przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót,  moŜliwości techniczne,   kadrowe   i   organizacyjne   gwarantujące   
wykonanie   robót   zgodnie   z   Dokumentacja. Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 
1) cześć ogólną opisującą: 

a) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
c) warunki bezpieczeństwa zespołów higieny pracy, 
d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne. 
e) wykaz   osób    odpowiedzialnych   za   jakość   i   terminowość    wykonania    poszczególnych 

elementów robót, 
f) system  (sposób  i procedurę)  proponowanej,  kontroli sterowania jakością wykonywanych 

robót. 
g) wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
h) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi; 
 

2) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
a) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 
b) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
c) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
d) 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, 

e) 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 
załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi                                   
w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są 
określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 
z warunkami umownymi. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Badanie materiałów 
 
Materiał do badań winien być pobierany losowo. Inspektor Nadzoru powinien mieć zapewnioną 
moŜliwość udziału przy wykonywaniu badań materiałów.  Przed przystąpieniem do badań, 
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Wykonawca winien zawiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badań.  
Po wykonaniu badań Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru 
Wykonawca  na polecenie Inspektora Nadzoru powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych 
materiałów, których jakość budzi wątpliwość o ile kwestionowane materiały nie zostaną usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych badań pokrywa Wykonawca jedynie w przypadku 
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający 
Badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy 
normy nie obejmują badań wymaganych przez ST, stosować moŜna wytyczne krajowe lub inne 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
Wyniki badań powinien przechowywać Wykonawca i na Ŝyczenie udostępnić Inspektorowi Nadzoru.  
Inspektor Nadzoru moŜe ocenić zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę lub prowadzić badania niezaleŜnie na swój koszt. 
JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą niewiarygodność badań Wykonawcy, to Inspektor Nadzoru moŜe 
polecić Wykonawcy lub jednostce niezaleŜnej przeprowadzenie badań dodatkowych, albo opierać się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie 
Wykonawca 

6.4. Atesty materiałów i urządzeń, certyfikaty, deklaracje. 
 
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia materiały tylko te wyroby i materiały, które: 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych  
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 

- posiadające deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są 
objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST 

- posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST 
- produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników przeprowadzonych 
badań powinny być dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru na jego Ŝyczenie 

- Inspektor Nadzoru nie dopuści do robót maszyn i sprzętu nie posiadających waŜnych, 
wymaganych legalizacji 

- materiały posiadające atesty, a urządzenia waŜne legalizacje mogą być badane w dowolnym 
czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich z właściwościami z ST to takie materiały 
i urządzenia zostaną odrzucone 

6.5. Dokumenty budowy 
 
6.5.1. Dziennik Budowy 
 
Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Kierowniku Budowy 
Zapisy w Dzienniku Budowy powinny być dokonywane na bieŜąco i dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy KaŜdy zapis                         
w Dzienniku Budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która dokonała                                   
zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy powinny być czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru 
Do dziennika Budowy naleŜy wpisywać: 

- datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej 
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- uzgodnione przez Inspektora Nadzoru harmonogram robót i Program Zapewnienia Jakości 
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 wstrzymania robót z podaniem powodu 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu i końcowych odbiorów 

robót 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
- stan pogody, 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 

wykonywanych robót 
- dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót 
- dane jakości materiałów, przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał 
- inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje,   uwagi   i   wyjaśnienia   Wykonawcy,   wpisane   do   Dziennika   Budowy   będą  
przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Instrukcje Inspektora 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. 
 
6.5.2. Księga obmiaru 
 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego   z 
elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w ST i wpisuje do Księgi Obmiaru 

 
6.5.3. Dokumenty badań 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności, certyfikaty, 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 kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 

 
6.5.4. Pozostałe dokumenty budowy 
 
Oprócz wymienionych w punkcie 6.5.1-6.5.3 do dokumentów budowy zalicza się dokumenty: 

- pozwolenie na budowę 
- protokoły przekazania terenu budowy 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
- protokoły odbioru robót 
- protokoły z narad i ustaleń 
- operaty geodezyjne 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

6.5.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym na 
terenie budowy Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego 
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natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem 
Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione 
do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie                                  
z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w ST 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem 
Obmiar odbywa się w obecności Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru 
powinny być zapisane do Księgi Obmiarów 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie lub ST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany                             
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 podano w ST dla poszczególnych rodzajów robót. 
O ile dla pojedynczych elementów zadania nie określono inaczej, wszystkie pomiary długości 
wykonywane będą w poziomie w metrach 
Do obliczenia objętości robót ziemnych naleŜy stosować metodę przekrojów poprzecznych lub inną 
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru 
Pojazdy uŜywane do przewoŜenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na 
pojeździe powinny być waŜone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru. KaŜdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umoŜliwiający jego 
identyfikację 
Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być przewoŜone 
pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru 
Pojazdy przeznaczone do tego celu mogą być dowolnego typu i wielkości pod warunkiem, Ŝe 
skrzynia ma taki kształt, Ŝe jej pojemność moŜna łatwo i dokładnie określić. KaŜdy pojazd powinien 
być oznakowany w sposób czytelny, umoŜliwiający jego identyfikację. Objętość materiału 
przewoŜonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem robót uzgodniona przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru na piśmie dla kaŜdego typu uŜywanych pojazdów.  
Obmiar objętości nastąpi w punkcie dostawy. Objętość materiału na pojeździe, stanowiąca nadmiar     
w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru nie podlega zapłacie. Pojazdy 
przewoŜące mniejszą objętość od uzgodnionej mogą być odrzucone przez Inspektora Nadzoru, albo 
zaakceptowane przy określonej przez niego mniejszej objętości. 
,Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzić losowo stopień załadowania pojazdów. JeŜeli w trakcie tej 
kontroli stwierdzi on, Ŝe objętość materiału przewoŜona danym pojazdem jest mniejsza od 
uzgodnionej, to całość materiałów przewieziona danym pojazdem od czasu poprzedniej kontroli 
zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości obmierzonej do uzgodnionej. 
JeŜeli zostało to uzgodnione na piśmie przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru, materiał rozliczony 
na podstawie objętości moŜe być waŜony i przeliczany na odpowiednią liczbę jednostek objętości                  
z zastosowaniem gęstości objętościowej materiału. Ustalenia takiej metody obmiaru oraz wartość 
gęstości objętościowej stosowana w przeliczeniach, powinny być uzgodnione przed rozpoczęciem 
robót. Wykonawcy nie przysługuje prawo do korekt objętości lub gęstości objętościowej materiału 
jeŜeli rzeczywista gęstość objętościowa dostarczonego materiału wykazywała wahania i była 
mniejsza w stosunku do wartości uzgodnionej na piśmie przed rozpoczęciem robót 
W przypadku elementów standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy                  
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w rolkach, belach, siatki ogrodzeniowe dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub 
masę, to dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą być 
losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez 
producenta, o ile takich tolerancji nie ustalono w ST. Wszelkie inne materiały będą mierzone                   
w jednostkach określonych w Dokumentacji projektowej lub ST 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca powinien posiadać waŜne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady waŜenia 
 
JeŜeli stosowana metoda obmiaru wymaga waŜenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w 
ilości i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji 
Wykonawca moŜe uŜywać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, Ŝe były one atestowane 
i posiadają waŜne świadectwa legalizacji 
Dokładność stosowanych wag powinna wynosić 0,5 % uŜywanego zakresu. JeŜeli kontrola wykaŜe, 
Ŝe stosowana waga wskazuje zaniŜoną masę, to zostanie ona uregulowana i powtórnie 
zalegalizowana. JeŜeli kontrola wykaŜe, Ŝe stosowana waga wskazuje zawyŜoną masę, to zostanie 
ona uregulowana i powtórnie zalegalizowana, a masa wszystkich materiałów waŜonych                                
z zastosowaniem tej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony 
błąd pomniejszony o dopuszczalną tolerancję równą 0,5 % 
 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 
 
Obmiary powinny być przeprowadzane przed końcowym odbiorem robót oraz w przypadku 
występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w trakcie ich wykonania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia wykonane powinny być w sposób zrozumiały i jednoznaczny 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiaru lub w razie braku miejsca w formie oddzielnego 
załącznika do Księgi Obmiaru, po uzgodnieniu wzoru z Inspektorem Nadzoru 

8. ODBIÓR  ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy współudziale Wykonawcy: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiorowi częściowemu 
- odbiorowi końcowemu 
- odbiorowi pogwarancyjnemu 
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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 powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym 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 z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ 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 kompletu 
dokumentów, przeprowadzonych pomiarów, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST                                     
i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych 
wcześniejszych ustaleń, Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje 
dotyczące zmian i korekt.  
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych 
Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancję i zasady odbioru podane w ST dotyczące danej części 
robót. 

8.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4. Odbiór końcowy robót 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót, w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez 
Kierownika Robót wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości 
operatu kolaudacyjnego wg punktu 8.5. 
Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy współudziale 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonuje odbioru robót, dokonuje ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST 
W toku odbioru końcowego robót komisja powinna zapoznać się z realizacją ustaleń przyjętych                  
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i poprawkowych 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających oraz robót 
wykończeniowych  komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST                             
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu                           
i bezpieczeństwa, komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót               
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego 
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację Powykonawczą (Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami) 
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 
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- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 

- recepty i ustalenia technologiczne 
- Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z ST i Programem Zapewnienia Jakości 

Robót 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa wg ST i programem zabezpieczenia jakości 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokóły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

W przypadku gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe 
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru 
końcowego robót 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych                                 
i uzupełniających wyznacza komisja 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i rękojmi 
Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                           
z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego jak w punkcie 8.4. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiaru 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umowy 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę                       
i przyjęta przez Zamawiającego w ofercie. 
Cena jednostkowa pozycji lub wynagrodzenie ryczałtowe powinna uwzględniać wszystkie 
wymagania oraz czynności i badania składające się na jej wykonanie określone w dokumentacji 
projektowej i ST dla tej roboty 
Cena jednostkowa powinna obejmować: 

- robociznę bezpośrednią z narzutami 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi sprowadzenia sprzętu 
- koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące 
bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę placu budowy, ewentualne ekspertyzy 
dotyczące wykonywanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót 

- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Do stawek jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT 
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9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
Koszt wybudowania objazdów , przejazdów i organizacja ruchu obejmuje: 

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projekt 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu 

- opłaty za dzierŜawę terenu 
- przygotowanie terenu 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, barier, oznakowań, drenaŜy 
- tymczasową przebudową urządzeń obcych 

Koszt utrzymania objazdów , przejazdów i organizacja ruchu obejmuje: 
- oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego 

Koszt likwidacji objazdów , przejazdów i organizacja ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

Koszt budowy, utrzymania, likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U.z 2000 r Nr106.poz.1126 z późniejszymi 

zmianami) 
2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków ( Dz.U.Nr 72 /01 poz 747 ) 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika   budowy, 

montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

4. Ustawa z dnia21 marca o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z  późniejszymi 
zmianami). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa             
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.  U. z  2003 r. Nr 48 poz. 401).  

5. PN-86/B-02480    – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
6. PN-B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
7. PN-B-04452:2002 – Geotechnika . Badania polowe. 
8. PN-88/B-04481     – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
9. PN-81/B-03020     - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 
10. PN-B-10725:1997  - Wodociągi. Przewody zewnętrzne . Wymagania i badania. 
11. PN-B-10736:1999 -Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania 
12. PN-B-10729:1999  -  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
13. PN-92/B-10735   - „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, wymagania i    badania przy 

odbiorze” 
14. PN-90/B-14501      - „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
15. PN-86/B-01802    - „Antykorozyjne zabezpieczenia  w budownictwie. Konstrukcje betonowe              

i Ŝelbetowe. Nazwy i określenia”. 
16. PN-74/B-24620     - „Lepik asfaltowy stosowany na zimno”. 
17. PN-74/B-24622     - „Roztwór asfaltowy do gruntowania”. 
18. PN-H-74051-2:1994 - „Włazy kanałowe klasy B, C, D”. 



- Specyfikacje Techniczne - ST. 00 - Wymagania Ogólne 

„„Projekt uzbrojenia w sieć wodociągową i kanalizacyjną działek budowlanych w Starej Kuźni” 20 

19. PN-64/H-74086    - „Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych”. 
20. PN-85/C-89203    - „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”. 
21. PN-85/C-89205    - „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”. 
22. PN-87/B-01100    - „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział nazwy określenia”. 
23. BN-77/8931-12    - „Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu”. 
24. BN-83/8836-02  - „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze”. 
25. ISO 4435:1991 -„Rury i kształtki  z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane                       

w systemach odwadniających i kanalizacyjnych”. 
26. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – W-wa 1994 
27. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu i polietylenu – Wavin 
28. Instrukcja montaŜowa układania w gruncie rurociągów z PCV produkowanych przez Wavin – 

1993 
29. ZAT/97-01-001 - „Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach 

ciśnieniowych do wody”. 
30. PN-87/B-01060 -Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaŜenia.Terminologia 
31. PN-74/B-10733 - „Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania            

i badania przy odbiorze”. 
32. BN-77/8931-12 - „Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu”. 
33. BN-80/6366-08 - „Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne." 
34. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – W-wa 1994 
35. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu i polietylenu – Wavin 
36. Instrukcja montaŜowa układania w gruncie rurociągów z PE produkowanych przez Wavin – 

1993 
37. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych – COBRTI Instal – 2001 
 


