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1
CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1
PRZEDMIOT STWIORB
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót w zakresie montażu instalacji zewnętrznych sanitarnych przy budowie modułowego
systemu zaplecza boisk sportowych Orlik 2012.
1.2
ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB
Zakres robót objętych niniejszy opracowaniem:

Instalacja wodociągowa,

Instalacja kanalizacji sanitarnej,

Instalacja kanalizacji deszczowej (odwodnienia boisk-drenaż).
1.3
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności
w ustaleniach poszczególnych dokumentów Wykonawca powiadomić Zamawiającego.
1.4
OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH
W ramach realizacji robót podstawowych opisanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robót, przewiduje się roboty towarzyszące oraz tymczasowe, w szczególności są to:

Dokonywanie stałych pomiarów geodezyjnych w ramach nadzoru nad realizacją inwestycji,

Wykonanie zabezpieczenia wykopów,

Wykonanie odwodnienia wykopów

Wykonanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na
użytkowanie, wykonanie powykonawczego operatu geodezyjnego,

Tymczasowa organizacja i oznakowanie ruchu kołowego oraz pieszego, na obszarze
prowadzenia robót oraz na obszarze organizacji tych robót,

Wykonanie zabezpieczenia robót zrealizowanych,

Wykonanie wszelkiego rodzaju zabezpieczeń terenu robót oraz działającego obszaru
funkcjonowania i obsługi podróżnych

Dostarczenie wszystkich niezbędnych elementów,

Transport i rozładunek na miejscu robot wszystkich materiałów,

Zapewnienie rusztowań do pracy na wysokości,

Rozbiórkę rusztowań,

Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
1.5
INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Informacje dotyczące terenu budowy oraz organizacji robót budowlanych ujęte zostały w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - „Wymagania Ogólne”
Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu
zmechanizowanego) stosowanych do robót sanitarnych powinny być wyznaczone na terenie
odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposób
ułatwiający rozładunek, załadunek i ewentualnie montaż wymienionych przedmiotów. Informacje o
organizacji robót budowlanych
1.5.1 Informacje o organizacji placu budowy
Przekazanie terenu budowy
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w całości lub w takich fragmentach, które są
niezbędne do realizacji zadania zgodnie z przyjętym programem realizacji oraz wyda polecenie
rozpoczęcia robót, na zasadach i w terminie określonym w Umowie o wykonanie robót, wskaże
oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne i naziemne co jednak nie zwalnia
Wykonawcy od wykonywania przekopów ręcznych oraz nie wyklucza istnienia na terenie innego
uzbrojenia podziemnego.
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca robót budowlanych niezbędnych do wykonania sieci instalacji sanitarnych, powinien
zapoznać się z obiektem (terenem budowy), gdzie będą wykonywane roboty instalacyjne oraz
stwierdzić odpowiednie jego przygotowanie.
Wszystkie prace budowlane i montażowe należy prowadzić zgodnie z wymogami „Prawa
Budowlanego” wraz z rozporządzeniami wykonawczymi odnoszącymi się do niniejszej Ustawy,
Polskimi Normami, „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót”, Ustawą "o ochronie
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zabytków oraz opieką nad zabytkami" wraz z rozporządzeniami odnoszącymi się do niniejszej ustawy,
zgodnie z wszystkimi obowiązującymi normami aktualnymi w trakcie realizacji inwestycji, w tym
wyszczególnionymi w niniejszej dokumentacji, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
wykorzystaniem najlepszej wiedzy technicznej a także z uwzględnieniem uwag i wytycznych
zawartych w części rysunkowej, opisowej i tekstowej dokumentacji wykonawczej. Wszystkie prace
przygotowawcze oraz roboty budowlane muszą uwzględniać warunki oraz wytyczne wynikające z
decyzji o pozwoleniu na budowę, innych decyzji administracyjnych oraz ustaleń protokołów ZUDP
będących częścią dokumentacji budowlanej.
Przed rozpoczęciem robot Wykonawca ma obowiązek podjąć niezbędne kroki w celu zabezpieczenia
instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy były w zadowalającym stanie
przez cały czas trwania robót, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe, nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo robot.
1.5.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
(np. rurociągi, kable itp.), oraz zawiadomi i uzyska odpowiednie zgody właścicieli tych sieci i urządzeń.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urządzeń w czasie trwania budowy, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego uzgodnieniami,
załączonymi do dokumentacji projektowej.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Zamawiającego i administratorów tych instalacji, oraz będzie z nimi współpracować, dostarczając
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.
1.5.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca ma obowiązek:
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy,
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań ma mieć szczególny wzgląd na lokalizację baz, składowisk, środki
ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami i możliwością
powstania pożaru.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Jeżeli
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.4 Warunki bezpieczeństwa pracy
W czasie realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.
Wykonawca ma obowiązek opracować „Wewnętrzny Plan Bezpieczeństwa Robót” zapewniający
bezpieczne prowadzenia prac.
Wykonawca ma obowiązek zapewnić rygorystyczne przestrzeganie „Wewnętrznego Planu
Bezpieczeństwa Robót” zarówno przez jego pracowników jak i brygady wszystkich firm
podwykonawczych.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „plan
BIOZ”, na podstawie „informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej w
dokumentacji projektowej.
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zaplecza budowy umożliwiającego realizację całego
zamierzenia w sposób sprawny i bez przestojów.
Jeżeli teren, przekazany przez Zamawiającego do realizacji robót budowlanych okaże się nie
wystarczający na cele zaplecza, Wykonawca pozyska we własnym zakresie dodatkowy teren własnym
staraniem i na własny koszt.
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca ma przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca ma utrzymywać
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w
maszynach i pojazdach. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pożarem wywołanym wskutek realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.6
NAZWY I KODY: GRUP ROBÓT, KLAS ROBÓT I KATEGORII ROBÓT
Roboty związane z montażem sieci sanitarnych kod CPV:
45231300-8
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków
2
Wyroby budowlane – przechowywanie i transport
2.1
ZASADY OGÓLNE
Wszystkie elementy wchodzące w skład projektowanej inwestycji powinny być wykonane z materiałów
i wyrobów budowlanych odpowiadających Polskim Normom lub posiadających aktualne na dzień
oddania do użytkowania obiektu Aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a
w przypadku braku takich dokumentów niezbędne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczającego dany
wyrób do jednostkowego stosowania. Obowiązek uzyskania takiego certyfikatu leży po stronie
Wykonawcy.
Wszystkie materiały oraz urządzenia wbudowane w obiekt, muszą być nowe, zakupione specjalnie na
tą inwestycję. Nie wolno Wykonawcy stosować materiałów oraz urządzeń, naprawianych,
posiadających defekty lub w inny sposób będące nie pełnowartościowe.
W miejscach, w których w projekcie nie są dokładnie sprecyzowane standardy materiałów i robót
należy stosować wymagania odpowiednich norm i przepisów obowiązujących w Polsce.
Stosowane materiały i wyroby mają posiadać ważne polskie atesty lub świadectwa dopuszczenia.
Zezwala się na stosowanie produktów posiadających jednorazowe świadectwo dopuszczenia, które w
sposób jednoznaczny musi być odniesione do inwestycji będącej przedmiotem niniejszego przetargu.
Uzyskanie odpowiednich, określonym prawem, dokumentów dopuszczających, leży w zakresie
obowiązków Wykonawcy. W przypadku, jeśli produkt, wskazany przez Biuro Projektów nie posiada
atestów, Wykonawca powiadomi o tym nadzór budowy i nadzór autorski. Zabrania się dokonywania
nie uzgodnionych zmian stosowanych materiałów i wyrobów.
2.2
ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego
źródła wytwarzania lub zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych
lub próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła
nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Urządzenia, przewody należy dostarczać na budowę wraz z certyfikatami zgodności, świadectwami
jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego.
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności
z danymi wytwórcy.
2.3
MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 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 Zamawiającego.
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i wpłynie
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione
innymi, a prace rozbiórkowe zostaną wykonane na koszt Wykonawcy
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
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2.4
PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek
wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające
ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa
przeciwpożarowego.
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 Zamawiającego.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.
Narzędzia przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i
przewietrzanych; trzeba je odpowiednio zakonserwować przed korozją.
Sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną i roboczą przechowywać w pomieszczeniach jak
narzędzia (jw.); składując je na oddzielnych półkach według gatunków, wymiarów i przeznaczenia, z
tym że odzież roboczą używaną, zatłuszczoną, należy przechowywać oddzielnie, rozwieszoną a nie
układaną warstwami, odzież i wyroby futrzane należy zabezpieczyć prze gryzoniami i molami.
Farby płynne, rozpuszczalniki, oleje zalewy kablowe itp. magazynować w oddzielnych
pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepisów
bezpieczeństwa pożarowego oraz BHP; wolno stosować jedynie wodnie lub parowe ogrzewanie takich
pomieszczeń; powinny być one przewietrzane (wlot powietrza od dołu); półki i regały powinny być
odporne na ogień; drzwi magazynu powinny otwierać się na zewnątrz, na ich zewnętrznej stronie
należy umocować odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w pobliżu umieścić instrukcję
przeciwpożarową.
Gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawianych w magazynować w
specjalnie do tego przeznaczonych ogrzewanych i nienasłonecznionych pomieszczeniach; pełne butle
ostrożnie się transportuje, nie wolno ich rzucać ani uderzać, należy chronić przed nagrzaniem
(również przez promienie słońca).
Puste butle składować oddzielnie; butle tlenowe chroni się przez zatłuszczeniem, szczególnie w
pobliżu zaworów.
3
Sprzęt i maszyny
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości w zawartym w
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej lub w STWiORB i wskazaniach Zamawiającego w terminie
przewidzianym umową.
Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany powinny mieć legalizowane parametry techniczne,
powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami oraz stosowane zgodnie z przeznaczeniem.
Urządzenia i sprzęt zmechanizowany, podlegające przepisom o dozorze technicznym na terenie
budowy, powinny mieć ważne dokumenty do ich eksploatacji. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
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.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie
może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na terenie budowy przy robotach,
powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości i wytrzymałości.
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Należy umożliwić dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom uprawnionym
do obsługi, a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję. W uzasadnionych przypadkach
wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obsługi.
Maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim sprawdzeniu ich stanu technicznego.
Podczas pracy maszyny nie wolno przekraczać ich dopuszczalnych parametrów technicznych (danych
znamionowych).
Do wykonania sieci sanitarnych przewiduje się użycie następującego sprzętu:

samochód samowyładowczy 5t,

samochód skrzyniowy do 5t,

ciągnik kołowy,

przyczepa do przewożenia kabli do 4t,

żuraw samochodowy 4t,

koparka podsiębierna,

elektronarzędzia 230 V / 400 V
4
Środki transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej lub w STWiORB i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym
umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
dopuszczone przez Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.1
TRANSPORT ELEMENTÓW INSTALACJI SANITARNYCH
4.1.1 Rury przewodowe i ochronne.
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury
powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się
przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi
przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne.
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej.
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o
więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach
drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości
większej niż wystające części rur.
4.1.2 Armatura przemysłowa
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna (< DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki.
4.1.3 Skrzynki uliczne
Skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy
w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Skrzynki należy łączyć w jednostki ładunkowe i układać je na paletach. Rozmieszczenie jednostek
powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku.
4.1.4 Transport kruszywa
Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami.
Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę
postępu robót.
4.1.5 Rury z tworzyw sztucznych
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.
Transport rur musi się odbywać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Opakowanie powinno zabezpieczać rury przed uszkodzeniem (zarysowanie, deformacja) podczas
składowania i transportu. Elementy mocujące oraz wiążące nie powinny powodować uszkodzenia
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powierzchni rur. W przypadku stosowania mocowań drewnianych dla odcinków prostych odległość (X)
pomiędzy nimi powinna być zgodna z wymogami podanymi przez producenta, lecz nie większa niż
2,5m. W ten sposób regulowane są waga zwoju oraz liczba punktów styczności bębna ze zwojem.
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.
Gdy rury załadowane są teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy),
przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne”. Wysokość składowania i pakowania rur
nie powinna przekraczać;

1m dla rur w odcinkach, składowanych luzem

1,5m dla rur produkowanych w zwojach.
Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC oraz PE należy przy transporcie zachowywać
następujące dodatkowe wymagania:

przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi,

przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym
powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiększoną kruchość tworzywa,

przy transporcie rur pakietowanych, wysokość ładunku na samochodzie nie powinna
przekraczać 2,0 m,

na platformie samochodu rury PVC powinny leżeć kielichami naprzemiennie, na podkładach
drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5cm, ułożonych prostopadle do
osi rur,

wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1,5 m,

rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek
pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu,

przy załadowaniu rur nie można ich rzucać, ani przetaczać po pochylni,

przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1
m.
Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach, skrzyniach itp. z zachowaniem
ostrożności, jak dla rur z PVC i PE. Zaleca się składowanie kształtek w ich oryginalnych
opakowaniach, aż do momentu ich użycia.
4.1.6 Kręgi.
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.
W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka
transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych.
Podnoszenie i opuszczenie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia,
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.1.7 Włazy kanałowe.
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami.
Włazy należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu
ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10
sztuk i łączyć taśmą stalową.
4.1.8 Mieszanka betonowa.
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania nie
powinien powodować:

segregacji składników;

zmiany składu mieszanki;

zanieczyszczenia mieszanki;

obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.
5
Wykonanie robót
5.1
OPIS OGÓLNY
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, lub
wymaganiami STWiORB, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego.
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 Zamawiającego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej lub w
STWiORB, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Zamawiającego 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.
W wypadku nieumyślnego uszkodzenia jakiegokolwiek urządzenia podziemnego kierownik robót lub
majster obowiązani są natychmiast przerwać roboty, zapewnić bezpieczeństwo pracującym,
zawiadomić przełożonego oraz służby awaryjne użytkownika urządzenia. W razie stwierdzenia
obecności w wykopie niebezpiecznego gazu prace należy natychmiast przerwać, wykop opuścić, a
robotników usunąć ze strefy niebezpiecznej. Odcinek należy zabezpieczyć barierami i zgłosić ten fakt
służbom eksploatacyjnym gazownictwa. Wznowienie robót może nastąpić tylko po usunięciu
ewentualnej awarii i stwierdzeniu zaniknięcia gazu.
5.2
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Wykonawca robót może przystąpić do pracy dopiero po otrzymaniu od Zamawiającego potwierdzenia,
że roboty budowlane zostały zakończone i odebrane zgodnie z obowiązującymi STWiORB cz.
budowlanej.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona wytyczenia i trwale
oznaczy trasę sieci w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże
Inżynierowi Kontraktu.
5.3
REALIZACJA ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH ORAZ TYMCZASOWYCH
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w STWiORB, nie opisuje się szczegółowo sposobu wykonania
Robót Tymczasowych oraz Towarzyszących.
W STWiORB, zostają opisane Roboty Podstawowe, oraz wymieniony możliwy zakres robót
Towarzyszących oraz Tymczasowych.
Sposób wykonania Robót Podstawowych zależy od przyjętego przez Wykonawcę sposobu realizacji i
tym samym, zakres robót Tymczasowych oraz Towarzyszących może ulegać zmianom, niezależnie
od zakresu Robót Podstawowych.
Przygotowanie oraz realizacja Robót Tymczasowych oraz Towarzyszących powinna zostać
szczegółowo przygotowana przez Wykonawcę, tak aby nie opóźniać realizacji Robót Podstawowych.
5.4
ROBOTY INSTALACYJNO – MONTAŻOWE
Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z urządzeniem oraz
wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy
wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy
zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu.
5.5
ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz drzew należy wykonywać ręcznie,
zachowując odpowiednie przepisy BHP. Roboty ziemne w strefie istniejącego uzbrojenia
podziemnego należy wykonywać pod nadzorem właścicieli danych sieci.
W miejscach, gdzie zostały ujawnione nie zidentyfikowane w dokumentacji urządzenia podziemne,
należy natychmiast przerwać roboty, zabezpieczyć odkryte urządzenie, zawiadomić służby
eksploatacyjne tego obiektu i zaprojektować sposób skrzyżowania rurociągu kablowego z tymi
urządzeniami
5.5.1 Wykopy
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót – wykopu (ręcznie
lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzętu mechanicznego. Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z
wymaganiami „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom I
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rozdz. IV -1989 r. – Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu
oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający
jego montaż i demontaż, odpowiednie rozparcie oraz montaż i posadowienie kanalizacji wg
dokumentacji projektowej.
Wykop otwarty dla przewodów sieci wodociągowych, należy wykonywać zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-IO736.
Stateczność wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-IO736 powinna być zabezpieczona poprzez:

zastosowanie odpowiedniego oszalowania ścian,

utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopów nieoszalonych.
Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana.
Przy poziomie wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić odwodnienie wykopu na czas
robót, natomiast przewód należy zabezpieczyć przed ewentualnym wypłynięciem. Odwodnienie
wykopu musi zabezpieczyć go przed zalaniem, sączeniami wody i rozluźnieniem struktury gruntu.
5.5.2 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Rodzaj gruntu do
zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem Kontraktu.
5.5.3 Wykonanie studni.
Studnie rewizyjne i połączeniowe wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych,
łączonych na uszczelki gumowe, zapewniające całkowitą szczelność. Prefabrykaty z betonu klasy
min. B37,5, wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (nw≤4%), mrozoodpornego (F-50). Studnia z
dnem prefabrykowanym i wyprowadzonymi wprasowanymi króćcami także na uszczelki gumowe.
5.6
KOORDYNACJA PRAC
Wszelkie roboty ziemne należy skoordynować z robotami innych branż celem wykonania optymalnych
rozwiązań, oraz uniknięcie ew. korekt w prowadzeniu sieci.
5.7
OPIS SZCZEGÓŁOWY
Wymagania odnośnie rozwiązań szczegółowych robót budowlano – montażowych ujęto w Opisie
Technicznym i na rysunkach dokumentacji
5.8
PRÓBY MONTAŻOWE
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres
prób montażowych należy uzgodnić z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru.
Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły
5.9
LIKWIDACJA PLACU BUDOWY
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji miejsca robót i pełnego uporządkowania terenu w zakresie
wykonanych przez siebie robót.
6
Kontrola jakości robót
6.1
PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót,
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z
dokumentacją projektową lub STWiORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiającego.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
Część ogólną opisującą:

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

bhp,

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót,

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

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,

sposób oraz formę gromadzenia wyników pomiarów, zapis pomiarów, a także wyciąganych
wniosków, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
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rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku i wyładunku
materiałów , konstrukcji itp.,

sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, legalizacja urządzeń, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiałów 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. Minimalne wymagania
co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 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.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
6.3
ZAKRES KONTROLI
Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac będą na jego
koszt kontrolowane przez odpowiednie służby Zamawiającego.
Z każdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności wykonanych robót będą
usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6.4
BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub STWiORB, stosować można
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.
Należy wykonać następujące pomiary i badania:

sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie

szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub
betonu,

odchylenia osi i spadków kanałów,

sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,

sprawdzenie prawidłowości ułożenia i uszczelnienia przewodów,

wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych,

sprawdzenie wykonanych izolacji,

bakteriologiczne badanie wody,

próby i badanie szczelności i ciśnienia.
6.5
RAPORTY Z BADAŃ
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6
CERTYFIKATY I DEKLARACJE
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych,
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
powyżej i które spełniają wymogi STWiORB.
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez projekt lub STWiORB,
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.7
DOKUMENTY BUDOWY
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą
czytelne, 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 Zamawiającego.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Zamawiającego 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 Zamawiającego,

daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów robót,

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,

dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
Księga obmiarów
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.
6.7.1 Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty:

pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

protokoły przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoły odbioru robót,

protokoły z narad i ustaleń,

korespondencję na budowie.
6.7.2 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
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odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla
Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
7.1
OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i STWiORB oraz warunkami Umowy, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiar robót zgodny z warunkami Umowy (obmiar netto). Obmiar robót polega na wyliczeniu i
zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i wbudowanych materiałów. Obmiarów Robót
Podstawowych i Tymczasowych dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, wyniki
zamieszcza w Księdze Obmiarów, a Inżynier potwierdza prawidłowość obmiarów. W wypadku
niezgodności obmiarów sposób postępowania określają warunki Umowy. Obmiar robót obejmuje
roboty ujęte w Umowie oraz dodatkowe i nieprzewidziane.
Roboty są podane w jednostkach według STWiORB i Przedmiaru Robót. Roboty pomiarowe do
obmiaru powinny być wykonane w sposób jednoznaczny i zrozumiały.
Roboty tymczasowe wynikające - jeżeli roboty tymczasowe oraz towarzyszące do realizacji
określonych Robót Podstawowych są robotami jednorazowymi lub ich wielkość nie zależy wprost od
ilości realizowanych Robót Podstawowych wówczas powinny zostać obmierzone osobno a ich wartość
nie może być wliczana bezpośrednio w cenę jednostkową Roboty Podstawowej.
Wyniki obmiaru należy porównać z podanymi wartościami w kosztorysie dla określenia różnic
(wielkości różnic będą kwalifikowane zgodnie z warunkami Umowy).
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub w
STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną
poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie.
Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.
Jeżeli Wykonawca zużył trochę więcej materiału do uzyskania docelowego efektu (czyli zapasy
robocze oraz montażowe materiału), nie będą rozliczane one osobno - obmiar dotyczyć będzie
elementów przekazywanych Zamawiającemu
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i
Zamawiającego.
7.2
ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo
wzdłuż linii osiowej.
Jeśli projekt, STWiORB lub przedmiar robót właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej,
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami projektu, przedmiaru robót lub STWiORB.
Jednostką obmiarową dla instalacji są:

[szt] – urządzenia,

[m2] - izloacje

[m] – rury..
7.3
URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.
7.4
CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 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 wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w
formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.
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8
Odbiór robót budowlanych
8.1
UWAGI OGÓLNE
W momencie gdy Wykonawca uzna, że prace montażowe zostały zakończone i że wyregulowanie
uruchomionej instalacji jest zakończone, to zawiadamia on wówczas Zamawiającego, aby ten w
odpowiednim czasie wyznaczył swoich przedstawicieli, którzy będą obecni przy czynnościach
odbiorczych instalacji.
Przedstawiciele Zamawiającego w obecności wykonawcy przeprowadzają kontrole, sprawdzenia i
próby instalacji i ewentualnie zobowiązują wykonawcę do usunięcia stwierdzonych usterek.
Wówczas gdy ww. sprawdzian, powtórzony w razie potrzeby, jest zadowalający, Wykonawca
zawiadamia pisemnie Zamawiającego podając proponowany termin gotowości instalacji do odbioru
końcowego.
Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Zamawiającemu:

instrukcje pracy i obsługi urządzeń,

dokumentację powykonawczą (w formie uzgodnionej z Zamawiającym),

szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę zainstalowanych
urządzeń oraz wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów,

atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów, urządzeń.
Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i przeprowadzi
wszystkie regulacje i zmiany, które okazałyby się konieczne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu.
8.2
RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT
W zależności od ustaleń zawartych w umowie, lub w projekcie lub odpowiednich STWiORB, roboty
podlegają następującym etapom odbioru:

odbiorowi częściowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.3
ODBIÓR CZĘŚCIOWY
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor
Nadzoru.
8.3.1 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 oraz przedstawiciele właścicieli tych sieci i urządzeń
podziemnych jakie zostały w trakcie robót odkryte i zabezpieczone, zgodnie z treścią właściwych
uzgodnień.
Odbiorom robót ulegających zakryciu podlegają min. następujące roboty:

roboty montażowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłożem i drenażem,

wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgałęzieniach,

wykonana izolacja,

zasypany zagęszczony wykop.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Zamawiającego.
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 lub STWiORB i uprzednimi ustaleniami
8.4
ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
robót z dokumentacją projektową lub STWiORB.
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 niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 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 lub STWiORB z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji umowy,

ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),

wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z projektem lub STWiORB,

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z projektem
lub STWiORB,
W przypadku, gdy wg 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 wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót
uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5
ODBIÓR POGWARANCYJNY
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.5 „Odbiór ostateczny robót”.
9
Sposób rozliczeń robót tymczasowych i prac towarzyszących
Zakłada się, że wszystkie Roboty Tymczasowe oraz Towarzyszące niezbędne do realizacji robót
podstawowych opisanych Specyfikacjami Technicznymi Realizacji i Odbioru Robót, zostaną
uwzględnione przez Wykonawcę i wliczone w cenę Robót Podstawowych.
W przypadku gdy ilość Robót Tymczasowych oraz Towarzyszących nie jest wprost proporcjonalna do
ilości Robót Podstawowych, wówczas Inżynier może zażądać rozbicia danej pozycji kosztu i
rozliczenie ewentualnych robót Dodatkowych lub Uzupełniających dokonać na podstawie ilości
rzeczywiście wykonanych Robót (zarówno Podstawowych jak i Tymczasowych/Towarzyszących)
Warunki i podstawy płatności za roboty ogółem reguluje Umowa.
Obowiązkiem oferenta jest złożenie oferty uwzględniającej wszelkie dostawy i prace konieczne do
wykonania instalacji w taki sposób, aby spełniały wymagania Zamawiającego i reprezentowały
wymagany standard. Oferent jest zobowiązany do uwzględnienia przy opracowywaniu oferty
wszelkich informacji zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez
Zamawiającego. W wypadku jakichkolwiek niejasności należy się skontaktować z projektantem.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wykonuje się przedmiaru robót tymczasowych oraz
towarzyszących, tym samym nie zamieszczenie ich w przedmiarze nie może być podstawą dla
Wykonawcy do dodatkowych roszczeń finansowych oraz czasowych, z powodu nie ujęcia robót
tymczasowych oraz towarzyszących w Ofercie Wykonawcy.
10
Dokumenty odniesienia i przepisy związane

Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207, poz. 2016, z 2003r. z późn.
zm.) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,
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Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,

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

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953),

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

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. – w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 80, poz. 563),

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL – „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,

aprobaty techniczne ITB,

instrukcje producentów,
PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego)
PN-ISO 4064-2+Adl:1997
Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy projektowaniu
PN-B-OI706:1992/Az :1999
Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az 1
PN-80/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-B-10702:1999
Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i odbiory.
PN-91/B-10703 Wodociągi- Przewody z rur żeliwnych i stalowych układanych w ziemi – Ochrona
katodowa – Wymagania i badania.
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk.
PN-B-73001:1996
Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania i badania
PN-E-73002:1996
Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania
PN-H-74200:1998
Rury stalowe ze szwem gwintowane
PN-EN1253-1/2:2002 Wpusty ściekowe w budynkach – Część 1 : Wymagania, Część 2 – Metody
Badań
PN-ISO 6761:1996
Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do
malowania. Ogólne wytyczne
PN-70/N-01270.01
Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólna.
PN-70/N-01270.03
Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla
przesyłanych czynników
PN-70/N-01270.14
Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania
PN-EN-1452-175:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Systemy przewodowe z nie
zmiękczonego poli(chlorku winylu)(PVC-U) do przesyłania wody.
PZPN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dla sieci wodociągowych i ich części składowych.
PN-87/B-01060 Siec wodociągowa zewnętrzna- Obiekty i elementy wyposażenia – Terminologia
PN-81/B-03020 Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli- Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-86/B- 09700
Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociągowych
PN-B-10725:1997
Wodociągi- Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania
PN-B-10736:1999
Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych
i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania
PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania
PN-EN 124
Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością
PN-B-10729
Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne
PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
włóknem stalowym i żelbetowe
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PN-B-10735:1992
Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.
Poprawki: 1. BI nr 6/93 poz. 43.
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