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A. WYMAGANIA OGÓLNE.

1.WST P

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej [ ST ]

Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania ogólne” odnosi si do wymaga technicznych dotycz cych
wykonania i odbioru Robót ,które zostan wykonane w ramach zadania inwestycyjnego p.n.
„ Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Moniuszki w Wołominie .”

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako cz

Dokumentów przetargowych i Kontraktowych przy
zleceniu i realizacji robót w ramach zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt. 1.1.
Odst pstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mog mie miejsce tylko w przypadkach
prostych robót i konstrukcji drugorz dnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e
podstawowe wymagania b d spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
do wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3.Zakres Robót obj tych ST
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych
obj tych specyfikacjami technicznymi ( ST ) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi ( SST )
zawartymi w cz.B niniejszego opracowania.
1.3.2.

W ró nych miejscach Specyfikacji Technicznych podane s odno niki do norm krajowych. Normy te
winny by traktowane jako integralna cz
Specyfikacji Technicznych i czytane w poł czeniu z
Dokumentacj Projektow i Specyfikacjami, w których s wymienione. Normy krajowe nale y rozumie
jako Polskie Normy lub ich odpowiedniki z krajów Unii Europejskiej, w zakresie w jakim normy te s
dopuszczalne zgodnie z obowi zuj cymi w Polsce przepisami.

1.4.Okre lenia podstawowe.

U yte w ST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie w ka dym przypadku nast puj co:
[1] Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczaj ca do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy.
Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowa nione do tej czynno ci
okre lane s w drodze rozporz dze wła ciwych Ministrów.
[2] Atest – wiadectwo oceny wyrobu lub materiału pod wzgl dem jako ci i bezpiecze stwa
u ytkowania wydane przez upowa nione instytucje pa stwowe i specjalistyczne placówki
naukowo-badawcze.
[3] Badania gruntowe – ogół bada ( chemicznych, mechanicznych, fizycznych, geologicznych )
okre laj cych stan fizyczny i skład chemiczny gruntu w celu okre lenia jego przydatno ci dla potrzeb
budowlanych.
[4] Bezpiecze stwo realizacji robót budowlanych – zgodne z przepisami bhp warunki wykonania
robót budowlanych, ale tak e prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialno ci cywilnej w zwi zku z ryzykiem zawodowym.
[5] Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w okre lonym miejscu, a tak e odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.
[6] Budowla – ka dy obiekt budowlany nie b d cy budynkiem lub obiektem małej architektury, jak:
drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu.
[7] Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale zwi zany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoc przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach.
[8] Certyfikat – znak bezpiecze stwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczn ,
upowa nion jednostk naukowo-badawcz lub urz d pa stwowy, wskazuj cy, e zapewniona jest
zgodno wyrobu z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wła ciwych przepisów i dokumentów technicznych.
[9] Dokładno wymiarów – zgodno wymiarów wykonanego przedmiotu z przyj tymi zało eniami
lub z dokumentacj techniczn .
[10] Dokumentacja budowy – ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezb dnych do
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:
• pozwolenie na budow wraz zał czonym projektem budowlanym
• dziennik budowy
• protokoły odbiorów cz ciowych i ko cowych
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• projekty wykonawcze t.j. rysunki i opisy słu ce realizacji obiektu
• operaty geodezyjne
• ksi ki obmiarów
[11] Dokumentacja powykonawcza – nale y przez to rozumie dokumentacj budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
[12] Droga tymczasowa ( monta owa ) – nale y przez to rozumie drog specjalnie przygotowan ,
przeznaczon do ruchu pojazdów obsługuj cych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidzian do usuni cia po ich zako czeniu.
[13] Dziennik budowy – urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze i
okoliczno ci zachodz cych w toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany jest przez wła ciwy
organ nadzoru budowlanego.
[14] Elementy robót – wyodr bnione z cało ci planowanych robót ich rodzaje, b d stany
wznoszonego obiektu, słu ce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji.
[15] Etap wykonania – nale y przez to rozumie cz
obiektu budowlanego zdoln do spełniania
przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych i mo liw do odebrania i przekazania do eksploatacji.
[16] Europejska norma ( EN ) – oznacza normy przyj te przez Europejski Komitet Standaryzacji
( CEN ) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej ( CENLEC ) jako „standardy
europejskie (EN)” lub „ dokumenty harmonizacyjne (HD)”.
[17] Geodezyjna obsługa budowy – tyczenie i wykonanie pomiarów kontrolnych tych elementów
obiektu, których dokładno usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego
wykonania obiektów.
[18] Grupy, klasy, kategorie – nale y przez to rozumie grupy, klasy , kategorie okre lone w
rozporz dzeniu nr 2195/2002 r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówie .
[19] Inspektor Nadzoru – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwi zana z wykonywaniem
technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, które mo e sprawowa osoba posiadaj ca
odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoba ta powinna by wymieniona w umowie i wyznaczona
przez Inwestora ( o której wyznaczeniu poinformowany zostanie Wykonawca) jako odpowiedzialna za
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
[20] Instrukcja technicznej obsługi ( eksploatacji ) – opracowana dostawc urz dze technicznych i
maszyn, okre laj ca rodzaje i kolejno lub współzale no czynno ci obsługi, przegl dów i zabiegów
konserwacyjnych, warunkuj cych ich efektywne i bezpieczne u ytkowanie. Instrukcja techniczna
obsługi ( eksploatacji ) jest równie składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
[21] Inwestor – osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, anga uj ca
swoje rodki finansowe na realizacj zamierzonego zadania.
[22] Kierownik budowy – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwi zana z bezpo rednim
kierowaniem organizacj placu budowy i procesem realizacyjnym robót budowlanych. Osoba
wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania robotami i do wyst powania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu.
[23] Kontrola techniczna – ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod k tem jego zgodno ci z
Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatno ci u ytkow .
[24] Kosztorys– dokument okre laj cy ilo i warto robót budowlanych sporz dzany na
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej, zało e wyj ciowych
do kosztorysowania, cen jednostkowych robót podstawowych.
[25] Kosztorys ofertowy – wyceniony kompletny kosztorys lepy.
[26] Kosztorys lepy – opis robót w kolejno ci technologicznej ich wykonania z zestawieniem
materiałów podstawowych.
[27] Kosztorys powykonawczy – sporz dzone przez wykonawc robót zestawienie ilo ciowowarto ciowe zadania z uwzgl dnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych
dokonywanych w trakcie realizacji robót.
[28] Laboratorium – nale y przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj cego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiaj cego, niezb dne do
przeprowadzenia bada i prób zwi zanych z ocen jako ci stosowanych wyrobów budowlanych oraz
rodzajów prowadzonych robót.
[29] Materiał - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacj Projektow
i Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
[30] Nadzór autorski – forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w
toku realizacji robót budowlanych, polegaj ca na kontroli zgodno ci realizacji z zało eniami projektu
oraz wskazywaniu i akceptacji rozwi za zamiennych.
[31] Nadzór inwestorski – forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jako ci robót i
kosztów realizowanej inwestycji.
[32] Norma zu ycia – okre la technicznie i ekonomicznie uzasadnion wielko ( ilo ) jakiego
składnika niezb dn do wytworzenia produktu o okre lonych cechach jako ciowych.
[33] Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi, budowla
stanowi ca cało techniczno- u ytkow wraz z instalacjami i urz dzeniami, obiekt małej architektury.
[34] Obiekty liniowe – drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu.
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[35] Obmiar – wymierzenie, obliczenie ilo ciowo-warto ciowe faktycznie wykonanych robót.
[36] Odpowiednia zgodno – nale y przez rozumie zgodno wykonanych robót z dopuszczalnymi
tolerancyjnymi, a je li granice tolerancji nie zostały okre lone, z przeci tnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót.
[37] Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z
prowadzeniem budowy.
[38] Polska Norma (PN) – norma krajowa oznaczona symbolem PN okre laj ca wymagania, metody
bada oraz metody i sposoby wykonania innych czynno ci ,w szczególno ci w zakresie :
bezpiecze stwa pracy i u ytkowania oraz ochrony ycia, zdrowia, mienia i rodowiska z
uwzgl dnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jako ciowych wspólnych dla
asortymentów grup wyrobów ,w tym wła ciwo ci techniczno-u ytkowych surowców, materiałów paliw i
energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów typoszeregów,
wymiarów przył czeniowych i innych charakterystyk technicznych zwi zanych z klasyfikacj rodzajow i
jako ciow oraz zamienno ci wymiarow i funkcjonalna wyrobów ,projektowania obiektów
budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru ,a tak e metod bada przy odbiorze robót
budowlano-monta owych, dokumentacji technicznej.
[39] Powykonawcze pomiary geodezyjne – zespół czynno ci geodezyjnych, maj cych na celu
zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do okre lenia poło enia, wymiarów i kształtu
zrealizowanych lub b d cych w toku realizacji obiektów budowlanych.
[40] Pozwolenie na budow – decyzja administracyjne okre laj ca szczególne warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, okre la czas u ytkowania i terminy
rozbiórki obiektów tymczasowych okre la szczegółowe wymagania dotycz ce nadzoru na budowie.
[41] Prawo do dysponowania nieruchomo ci na cele budowlane – nale y przez to rozumie tytuł
prawny wynikaj cy z prawa własno ci, u ytkowania wieczystego, zarz du, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowi zaniowego, przewiduj cego uprawnienia wykonywania robót
budowlanych.
[42] Projektant – osoba prawna lub fizyczna b d ca autorem Dokumentacji Projektowej.
[43] Protokół odbioru robót – dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowi cy
podstaw
dania zapłaty.
[44] Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w
kolejno ci technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalaj cych szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo ci jednostek przedmiarowch robót
podstawowych.
[45] Przepisy techniczno-budowlane – warunki techniczne, jakim powinny odpowiada obiekty
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki u ytkowania obiektów budowlanych.
[46] Rejestr obmiarów – nale y przez to rozumie akceptowan przez Inspektora nadzoru ksi k z
ponumerowanymi stronami, słu c do wpisywania przez wykonawc obmiaru dokonanych robótw
formie wylicze , szkiców i ewentualnie dodatkowych zał czników. Wpisy w rejestrze obmiarów
podlegaj potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
[47] Rekultywacja – nale y przez to rozumie roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu w czasie realizacji lub robót budowlanych.
[48] Remont – nale y przez to rozumie wykonywanie w istniej cym obiekcie budowlanym
polegaj cym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi cych bie cej konserwacji.
[49] Roboty budowlane – nale y przez to rozumie budow , a tak e prace polegaj ce na
przebudowie, monta u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
[50] Roboty podstawowe – nale y przez to rozumie minimalny zakres prac, które po wykonaniu s
mo liwe do odebrania pod wzgl dem ilo ci i wymogów jako ciowych oraz uwzgl dniaj przyj ty stopie
scalenia.
[51] Roboty zabezpieczaj ce – roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia ju wykonanych
lub b d cych w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczno wykonania robót
zabezpieczaj cych mo e wynika z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych
przej dla pieszych lub wjazdów, zadasze lub wygrodze , odwodnienia itp. albo te s to
nieprzewidziane, niezb dne do wykonania prace w celu zapobie enia awarii lub katastrofie budowlanej.
Roboty zabezpieczaj ce mog te wyst pi na obiekcie w chwili podj cia przez inwestora decyzji o
przerwaniu robót na czas dłu szy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla
ochrony obiektu przed wpływami atmosferycznymi lub dla zapobie enia wypadkom osób postronnych.
[52] Roboty zanikaj ce – roboty budowlane, których efekty s zakrywane w trakcie wykonywania
kolejnych etapów budowy.
[53] Sieci uzbrojenia terenu – wszelkiego rodzaju nadziemne , naziemne i podziemne przewody i
urz dzenia: wodoci gowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i
inne, z wył czeniem urz dze melioracji szczegółowych.
[54] Siła wy sza – zdarzenie nadzwyczajne,zewn trzne i niemo liwe do przewidzenia i zapobie enia
np. wywołane działaniem sił przyrody na znacznym obszarze.
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[55] Teren budowy - teren udost pniony przez Zamawiaj cego dla wykonania na nim robót oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz ce cz
terenu budowy.
[56] Tymczasowy obiekt budowlany – nale y przez to rozumie obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego u ytkowania w okresie krótszym od jego trwało ci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak e obiekt budowlany nie poł czony trwale z gruntem.
[57] Urz dzenia budowlane – nale y przez to rozumie urz dzenia techniczne zwi zane z obiektem
budowlanym zapewniaj ce mo liwo u ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przył cza i urz dzenia instalacyjne, w tym słu ce oczyszczaniu lub gromadzeniu cieków, a tak e
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod mietniki.
[58] Ustalenia techniczne – nale y przez to rozumie ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych.
[59] Wada techniczna – efekt nie zachowania przez wykonawc re imów w procesie technologicznym
powoduj cy ograniczenie lub uniemo liwienie korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za
co odpowiedzialno ponosi wykonawca.
[60] Wła ciwy organ – nale y przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wła ciwo ci.
[61] Wspólny Słownik Zamówie – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamówie publicznych.
[62] Wyrób budowlany – nale y przez to rozumie wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno ci,
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 poł czeniu stanowi cym integraln cało u ytkow .
[63] Zadanie budowlane – cz
przedsi wzi cia budowlanego stanowi ce odr bn cało
konstrukcyjn lub technologiczn , zdoln do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji
technologiczno- u ytkowych. Zadanie budowlane mo e polega na wykonaniu robót zwi zanych z
budow , modernizacj , utrzymaniem obiektu budowlanego.
[64] Znak bezpiecze stwa – prawnie okre lone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,
które uzyskały certyfikat.

1.5.Opis zadania inwestycyjnego.
1.5.1. Przedmiot i lokalizacja inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Moniuszki w Wołominie”. Zadanie
obejmuje:
- budow sieci kanalizacji deszczowej , wpustów deszczowych wraz z przył czami.
1.5.2. Parametry techniczne.
Kanalizacja deszczowa :
- kolektor
315
- przył cza 200
Razem:

71,0 mb
50,0 mb
121,0 mb

- wpusty deszczowe betonowe ∅500
- studzienki kanalizacyjne betonowe ∅1200

- 12 szt. ,
- 3 szt.

1.5.3. Istniej cy stan zagospodarowania terenu.
Teren obj ty zmianami w zakresie inwestycji podstawowej obejmuje ulic Partyzantów w Wołominie.
Projektowana siec kanalizacji deszczowej jest zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego
Wołomina i jako lokalizacja urz dze infrastruktury technicznej nie koliduj z funkcjami podstawowymi i
dopuszczalnymi.
W chwili obecnej teren inwestycji jest zagospodarowany budynkami mieszkalnymi jedno- i
wielorodzinnymi.
1.5.4. Projektowane zagospodarowanie terenu.
W ramach przedmiotowego zadania nie jest projektowana zmiana zagospodarowania terenu.
Elementy zagospodarowania terenu, które w wyniku robót podlega b d rozbiórce zostan
odtworzone.
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1.6. Ogólne wymagania dotycz ce Robót
1.6.1.Ogólne zasady wykonywania Robót
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem,oraz za jako
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót ,za ich zgodno z Dokumentacj Projektow ,
wymaganiami ST, PZJ ,Projektu Organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pi mie przez Inspektora Nadzoru.
3. Nast pstwa jakiegokolwiek bł du spowodowanego przez Wykonawc w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót
zostan , je li wymaga tego b dzie Inspektor Nadzoru , poprawione przez Wykonawc na własny koszt.
4. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno ci za ich dokładno .
5. Decyzje Inspektora dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót b d oparte na
wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i ST, a tak e w normach i
wytycznych.
6. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgl dni wyniki bada materiałów i Robót, rozrzuty
normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, do wiadczenia z przeszło ci, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wpływaj ce na rozwa an decyzj .
7. Polecenia Inspektora Nadzoru b d wykonywane nie pó niej ni w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro b zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.
8. Zakłada si , e Wykonawca zapoznał si z zakresem robót wymienionych w pkt. 1.3 i uwzgl dnił ich
przeprowadzenie planuj c swoje roboty. W zwi zku z tym roboty wymienione w pkt 1.3, przeprowadzone
w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem umowy, nie mog by podstaw do zmiany terminu
realizacji umowy.
9. Wykonawca zatrudni podstawowy personel zaakceptowany przez Inwestora. Inwestor zaakceptuje
zmian podstawowego personelu technicznego jedynie wtedy gdy kwalifikacje, umiej tno ci i
odpowiednie do wiadczenie proponowanego personelu b d takie same lub lepsze od wymienionego w
ofercie.
Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy Robót
• Kierownik Budowy powinien posiadaj ce uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalno ci odpowiadaj cej zakresowi prowadzonych robót.
• Kierownik Budowy musi by członkiem Izby In ynierów Budownictwa.
• Wymagany jest ci gły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami.
1.6.2.Przekazanie placu budowy.
• Zamawiaj cy w terminie okre lonym w umowie przeka e Wykonawcy: teren budowy, Projekt Budowlany
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej.
• Po protokolarnym przej ciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi całkowit odpowiedzialno
za przekazany teren, a do chwili wykonania przedmiotu umowy.
• Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno ci za urz dzenia istniej ce na placu budowy lecz
niezinwentaryzowane w protokole przekazania budowy.
• Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno za ochron przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru ko cowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
lub utrwali na własny koszt.
1.6.3.Dokumentacja Projektowa
1.6.3.1.Dokumentacja Projektowa zał czona do Dokumentów Przetargowych – zgodnie z SIWZ.
1.6.3.2.Dokumentacja Projektowa – b d ca w posiadaniu Zamawiaj cego :
1. Projekt Budowlany
2. Informacja dotycz ca bezpiecze stwa
i ochrony zdrowia
3. Przedmiar Robót
1.6.3.3.Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawc w ramach Ceny Kontraktowej
a) Projekt Organizacji Robót
b) Projekt Organizacji Ruchu Zast pczego
c) Plan Bezpiecze stwa i Ochrony Zdrowia
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d) Dokumentacja Powykonawcza :
- Dokumentacja Powykonawcza inwestycji
- geodezyjna dokumentacja powykonawcza
1.6.4.Zgodno
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Robót z dokumentacj Projektow i SST.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowi zał czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione
cho by w jednym z nich s obowi zuj ce dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej
dokumentacji.
Wykonawca nie mo e wykorzystywa bł dów lub niedopowiedze w dokumentach kontraktowych ,a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru ,który dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbie no ci podane na rysunku wielko ci liczbowe s wa niejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały musz by zgodne z Dokumentacj Projektow
i ST.
Dane okre lone w Dokumentacji Projektowej b d uwa ane za warto ci docelowe, od których
dopuszczalne s odchylenia w ramach okre lonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli powinny by jednorodne i wykazywa blisk zgodno z
okre lonymi wymaganiami lub warto ciami rednimi okre lonego przedziału tolerancji.
W przypadku , gdy wykonane roboty lub materiały nie b d w pełni zgodne z Dokumentacj
Projektow lub SST i wpłynie to na niezadowalaj c jako elementów budowli to takie materiały b d
niezwłocznie zast pione innymi ,a Roboty prowadzone b d na koszt Wykonawcy .

1.6.5.Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowi zany do zapewnienia i utrzymania bezpiecze stwa Terenu Budowy oraz robót
poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji umowy, a do zako czenia i odbioru ko cowego
Robót ,a w szczególno ci:
(a)
utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonuj cych czynno ci zwi zane z budow
i nienaruszalno ich mienia słu cego do pracy, a tak e zabezpieczy Teren Budowy przed
dost pem osób nieupowa nionych.
(b)
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarz dem dróg i organem zarz dzaj cym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zale no ci od potrzeb i
post pu Robót projekt organizacji ruchu powinien by aktualizowany przez Wykonawc na
bie co.
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje i b dzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce takie jak:zapory, wiatła ostrzegawcze,sygnały itp.
zapewniaj c w ten sposób bezpiecze stwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczno ci w dzie i w nocy tych zapór i znaków, dla
których jest to nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa.
Wszystkie zapory, znaki i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b d akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
(c)
Wykonawca zobowi zuje si do wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia urz dzenia
terenu, wykonania przył czy wodoci gowych i energetycznych dla potrzeb budowy oraz
ponoszenia kosztów ich zu ycia, ponoszenia kosztów ewentualnych wył cze i wł cze energii
elektrycznej
(d)
Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie,w miejscach i ilo ciach
okre lonych przez Inspektora Nadzoru, tablic Informacyjnych, których tre
b dzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice Informacyjne b d utrzymywane w dobrym
stanie przez Wykonawc przez cały okres realizacji Robót.
(e)
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem Budowy nie podlega odr bnej
zapłacie i przyjmuje si , e jest wliczony w cen kontraktow .
1.6.6.Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowi zek zna i stosowa w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce
ochrony rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy robót Wykonawca b dzie:
a)
utrzymywa Teren Budowy i wykopu w stanie bez wody stoj cej
b)
podejmowa wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si do przepisów i norm
dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz b dzie unika
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uszkodze lub uci liwo ci dla osób lub własno ci społecznej i innych,a wynikaj cych ze
ska enia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w nast pstwie jego sposobu działania.
Stosuj c si do tych wymaga , b dzie miał szczególny wzgl d na:
• lokalizacj baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych
• rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi
-zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
-mo liwo ci powstania po aru
1.6.7.Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega przepisów ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa sprawny sprz t przeciwpo arowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach mieszkalnych,biurowych,magazynach,
maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne b d składowane w sposób zgodny z obowi zuj cymi odpowiednimi przepisami
oraz zabezpieczone przed dost pem osób trzecich.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane po arem, wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo personel Wykonawcy.
1.6.8.Ochrona własno ci publicznej i prywatnej
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno za przekazany teren budowy od chwili protokolarnego przej cia
od Inwestora, a do chwili wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca jest zobowi zany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własno ci publicznej i
prywatnej.
3. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przedmioty zabytkowe lub maj ce warto
archeologiczn Wykonawca powinien powiadomi Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i
przerwa roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.
4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługuj ce urz dzenia podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezb dnych
adaptacji i innych koniecznych robót w obr bie Terenu Budowy w mo liwie najkrótszym czasie , nie
dłu szym jednak ni w czasie przewidywanym harmonogramem tych robót. Wykonawca oka e
współprac i ułatwi przeprowadzenia wymienionych robót.
5. Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien podj wszystkie niezb dne kroki maj ce na celu
zabezpieczenie sieci i urz dze podziemnych oraz nadziemne przed ich uszkodzeniem w czasie
realizacji robót.
6. Wszelkie czasowe wył czenia sieci konieczne w czasie realizacji robót nale y uzgadnia z Inspektorem
Nadzoru oraz wła cicielem sieci.
7. W przypadku uszkodzenia sieci Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiedni instytucj u ytkuj c
lub b d c wła cicielami sieci, a tak e Inspektora Nadzoru. Wykonawca b dzie współpracował w
usuni ciu powstałej awarii z odpowiednimi słu bami specjalistycznymi.
8. Jakiekolwiek uszkodzenie sieci i urz dze podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiaj cego i powstałe bez winy lub bez zaniedbania Wykonawcy
zostan usuni te na koszt Zamawiaj cego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodze
obci a Wykonawc .
9. Wykonawca zobowi zuje si w ramach Kontraktu do :
• demonta u, napraw, monta u ogrodze posesji oraz napraw innych uszkodze obiektów istniej cych i
elementów zagospodarowania terenu.
• poniesienia kosztów zaj cia pasa drogowego
1.6.9. Wymagania dotycz ce bezpiecze stwa i higieny pracy.
1. Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzega wszystkich przepisów dotycz cych
bezpiecze stwa i higieny pracy. W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek, aby personel nie
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj cych
odpowiednich wymaga sanitarnych.
2. Wykonawca powinien zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urz dzenia socjalne dla personelu
prowadz cego roboty obj te umow . Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wypełnieniem
wymaga okre lonych powy ej nie podlegaj odr bnej zapłacie i s automatycznie uwzgl dnione w
stawce jednostkowej robót obj tych umow .
3. Wykonawca zobowi zuje si do utrzymania Terenu Budowy w stanie wolnym od przeszkód
komunikacyjnych oraz usuwania na bie co zb dnych materiałów,odpadów i mieci.
4. Wykonawca powinien zapewni w ramach umowy dozór Terenu Budowy.
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1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót podczas budowy.
1. Wykonawca powinien utrzyma roboty do czasu ko cowego lub cz ciowego odbioru. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadowalaj cym stanie
przez cały czas, do momentu odbioru.
2. Je eli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowli w zadowalaj cym stanie to na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocz roboty utrzymaniowe nie pó niej ni 24 godziny po
otrzymaniu polecenia . W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru mo e natychmiast zatrzyma roboty.
1.6.11. Przestrzeganie prawa i innych przepisów.
1. Wykonawca ma obowi zek zna wszystkie ustawy i zarz dzenia władz centralnych, zarz dzenia władz
lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób s zwi zane z realizacj
robót lub mog wpływa na sposób prowadzenia robót.
2. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzega i stosowa wszystkie przepisy
wymienione w ust. 1.
3. Wykonawca umo liwi wst p na budow pracownikom organu Nadzoru Budowlanego i pracownikom
jednostek sprawuj cych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Inwestora.
1.6.12. Stosowanie rozwi za opatentowanych.
1. Je eli od Wykonawcy wymaga si lub te uzna on za konieczne albo uzasadnione u ycie rozwi zania
projektowego, urz dzenia, materiału lub metody, które s chronione patentem lub innym prawem
własno ci to Wykonawca powinien spełni wszystkie wymagania okre lone prawem, dot. zasad
zastosowania chronionego rozwi zania, urz dzenia, materiału lub metody.
2. Wymagania okre lone w ust. 1 powinny by spełnione przez Wykonawc przed przyst pieniem do
robót, w których maj zastosowanie chronione rozwi zania, urz dzenia, materiały lub metody.
Wykonawca powinien poinformowa Inspektora Nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnie , a w
razie potrzeby przedstawi ich kopie.
3. Je eli nie dotrzymanie wymaga sformułowanych w ust. 1 i 2 spowoduje nast pstwa finansowe lub
prawne, to w cało ci obci
one Wykonawc .
1.6.13.Ryzyko
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno za wszelkie ryzyko zwi zane ze szkod lub utrat dóbr
fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze mierci podczas i w konsekwencji realizacji inwestycji, z
wyj tkiem ryzyka nadzwyczajnego okre lonego jako ryzyko Inwestora.
2. Inwestor ponosi odpowiedzialno za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, które:
• bezpo rednio wpływa na wykonywanie robót w kraju Inwestora,a obejmuj ce ryzyko wojny,działa
zaczepnych, inwazji, działa nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji, powstania, działa władzy
wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchów, zamieszek wewn trznych lub niepokojów
(je li nie dotycz wył cznie pracowników Wykonawcy) oraz ska e jakimikolwiek paliwami lub
odpadami toksycznymi lub nuklearnymi, radioaktywnymi oraz substancjami wybuchowymi
• spowodowane jest wył cznie wykonaniem przez Wykonawc projektu robót przekazanego przez
Inwestora.

2.MATERIAŁY.

2.1. ródło uzyskania materiałów.
1. Wykonawca przed zaplanowanym wykorzystaniem jakiegokolwiek materiału przeznaczonego do robót
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dot. proponowanego ródła wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie wiadectwa bada laboratoryjnych, atesty i aprobaty
techniczne.
2. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego ródła nie oznacza automatycznie, e wszelkie materiały
z tego ródła uzyskaj zatwierdzenie.
3. Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada w celu udokumentowania, e materiały uzyskane
z dopuszczonego ródła w sposób ci gły spełniaj wymagania ST w czasie post pu robót.
4. Wykonawca zobowi zuje si do wykonania przedmiotu umowy z materiałów stanowi cych jego
własno z wyj tkiem materiałów przekazanych przez Inwestora.
5. Wykaz tych materiałów zawiera b dzie umowa.
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2.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych.
1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole od wła cicieli i odno nych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek ródeł miejscowych wł czaj c w to ródła wskazane przez Zamawiaj cego i
jest zobowi zany dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz ciem
eksploatacji ródła.
2. Wykonawca przedstawi raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan przez siebie
metod wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno za spełnienie wymaga ilo ciowych i jako ciowych materiałów z
jakiegokolwiek ródła
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty zwi zane z
dostarczeniem materiałów do robót.
5. Humus i nadkład czasowo zdj te z terenu wykopów, i miejsc pozyskania piasku i wiru b d
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu pierwotnego terenu po
uko czeniu robót.
6. Wszystkie odpowiednie pozyskane materiały z terenu wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w umowie b d wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do
wymaga umowy lub wskaza Inspektora Nadzoru.
7. Z wyj tkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie b dzie prowadzi
adnych wykopów na terenie budowy, poza tymi które zostały wyszczególnione w kontrakcie.
8. Eksploatacja ródeł materiałów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi w
danym terenie.
2.3. Materiały nie odpowiadaj ce wymaganiom.
1. Materiały nieodpowiadaj ce wymaganiom zostan przez Wykonawc wywiezione z terenu budowy,
b d zło one w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Je eli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na u ycie tych materiałów do innych robót, ni te dla których zostały zakupione, to koszt
tych materiałów zostanie przewarto ciowany przez Inspektora Nadzoru.
2. Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj si nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licz c si z jego nie przyj ciem i nie zapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.
1. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b d one potrzebne do
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj jako i wła ciwo ci do robót i
były dost pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
2. Miejsca czasowego składowania b d lokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawc .
2.5. Wariantowe stosowane materiałów.
Je eli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj mo liwo ci wariantowego zastosowania ró nych
rodzajów materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze przed u yciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo e by pó niej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
2.6. Materiały rozbiórkowe
Materiały i cz ci uzyskane z rozbiórki konstrukcji lub cz ci robót stanowi własno Inwestora i
Wykonawca winien przedsi wzi wszelkie rodki ostro no ci dla ich zachowania.
Niezale nie od celu, w jakim Inwestor zamierza u y rzeczone materiały i cz ci, do których
zastrzega sobie prawo własno ci wszelkie koszty poniesione na transport i składowanie w miejscu
wskazanym przez Inwestora poniesie Wykonawca przy transporcie na odległo do 500 m
chyba, e wskazano inaczej w ofercie.
2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały s szkodliwe dla otoczenia, nie b d dopuszczone do u ycia.
Nie dopuszcza si do u ycia materiałów emituj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym
od dopuszczalnego.
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Wszelkie materiały odpadowe u yte do robót b d miały wiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawnion jednostk jednoznacznie okre laj ce brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
rodowisko.
Materiały, które s szkodliwe dla rodowiska tylko w czasie robót, a potem ich szkodliwo zanika
mog by u yte pod warunkiem przestrzeganie wymaga technologicznych wbudowania. Je eli
wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawiaj cy powinien otrzyma zgod na u ycie tych materiałów
od wła ciwych organów administracji pa stwowej.
Je eli Wykonawca u yje materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami ,a ich u ycie
spowodowało jakiekolwiek zagro enie dla rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj cy.
2.8. Wymagania szczegółowe.
Materiały wykorzystane do wykonania robót obj tych niniejsz specyfikacj musz spełnia wymogi
odno nych przepisów i by dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si wyroby, dla których wydano:
a) certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno z kryteriami
technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła ciwych
dokumentów technicznych.
b) certyfikat zgodno ci z Polsk Norm lub aprobat techniczn .
Dopuszcza si stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania dla
przedmiotowej inwestycji.
Wyroby te musz posiada o wiadczenie dostawcy wyrobu, w którym zapewnia sie zgodno
wyrobu z indywidualn dokumentacj oraz przepisami i obowi zuj cymi normami.
Zastosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania wymaga ka dorazowo
pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.
2.9. Inspekcja wytwórni materiałów.
Wytwórnie materiałów mog by okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenie zgodno ci stosowania metod produkcyjnych z wymaganiami.
Próbki materiałów mog by pobierane w celu sprawdzenia ich wła ciwo ci.
Wynik tych kontroli b dzie podstaw akceptacji okre lonej partii materiałów pod wzgl dem jako ci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru b dzie przeprowadzał inspekcje wytwórni b d zachowane
nast puj ce warunki:
• Inspektor Nadzoru b dzie miał zapewnion współprac i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.
• Inspektor Nadzoru b dzie miał wolny dost p ,w dowolnym czasie do tych cz ci wytwórni ,w
której odbywa si produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.

3. SPRZ T.
1. Wykonawca jest zobowi zany do u ywania tylko takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jako wykonywanych robót. Sprz t u ywany do prowadzenia robót powinien by zgodny z
ofert Wykonawcy i powinien odpowiada pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w ST; w
przypadku braku ustale w takich dokumentach sprz t powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
2. Liczba i wydajno sprz tu b dzie gwarantowa przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami
okre lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w Umowie.
3. Sprz t b d cy własno ci Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania Robót ma by utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dot.
jego u ytkowania.
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie
sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
5. Je eli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj mo liwo wariantowego u ycia sprz tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
mo e by pó niej zmieniany bez jego zgody.
6. Jakikolwiek sprz t, maszyny i urz dzenia nie gwarantuj ce zachowania warunków umowy, zostan
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
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4.

TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu.
1. Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wpłyn
niekorzystnie na jako robót i wła ciwo ci przewo onych materiałów.
2. Liczba rodków transportu b dzie zapewnia prowadzenie robót zgodnie z zasadami
okre lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umow .
4.2. Wymagania dotycz ce przewozu po drogach publicznych.
1. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b d spełnia wymagania dotycz ce przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci e na osie i innych parametrów
technicznych. rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom umowy na polecenie Inspektora
Nadzoru b d usuni te z terenu budowy.
Specjalne zezwolenie na u ycie pojazdów o ponadnormatywnych obci eniach osi, o ile zostan
uzyskane przez Wykonawc od odpowiednich władz, nie zwalniaj Wykonawcy od odpowiedzialno ci
za uszkodzenia dróg, które mog by spowodowane ruchem tych pojazdów.
2. Wykonawca b dzie usuwa na bie co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
3. Wykonawca b dzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt , w sposób
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4.3. Ograniczenie obci

e osi pojazdów.

Wykonawca stosowa si b dzie do ustawowych ogranicze obci e na o przy transporcie gruntu,
materiałów i wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od władz co do
przewozu nietypowo wagowych ładunków i w sposób ci gły b dzie o ka dym takim przewozie
powiadamiał Inspektora Nadzoru.

5. WYKONYWANIE ROBÓT.
5.1. Przed rozpocz ciem robót Wykonawca opracuje:
• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składa si z cz
• plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia ( plan BIOZ ),
• projekt organizacji budowy,
• projekt technologii i organizacji monta u.

ci opisowej i graficznej,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow oraz za jako zastosowanych
materiałów i wykonanych robót, za ich zgodno z dokumentacj projektow , wymaganiami SST, PZJ,
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru:
• Wykonawca ponosi odpowiedzialno za pełn obsług geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót okre lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi mie przez Inspektora
Nadzoru,
• nast pstwa jakiegokolwiek bł du spowodowanego przez Wykonawc w wytyczeniu i wykonywaniu
robót zostan , je li wymaga tego b dzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawc na własny
koszt.
• decyzje Inspektora Nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót b d
oparte na wymaganiach w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak e normach i
wytycznych,
• polecenia Inspektora Nadzoru dotycz ce realizacji robót b d wykonywane przez Wykonawc nie
pó niej ni w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro b wstrzymania robót. Skutki finansowe z
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1.Program zapewnienia jako ci
1.Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jako ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót,
mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie Robót zgodnie z
Dokumentacj Projektow , SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
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2. Program Zapewnienia Jako ci b dzie zawiera :
a/ cz
ogóln opisuj c :
• organizacj wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
• organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
• metody zapewnienia bezpiecze stwa pracy pracownikom i osobom postronnym,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jako i terminowo wykonania poszczególnych elementów
robót,
• system ( sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci wykonywania robót,
• wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli ( opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci prowadzenie bada ),
• sposób oraz form gromadzenia wyników bada laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak e
wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i form przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru
b/. cz
szczegółow opisuj c dla ka dego asortymentu Robót :
• wykaz maszyn i urz dze stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,
• rodzaje i ilo
rodków transportu i urz dze do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat ich wła ciwo ci podczas transportu
• sposób i procedur pomiarów i bada ( rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urz dze itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
• sposób post powania z materiałami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jako ci robót.
1. Celem kontroli Robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn
zało on jako robót.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn kontrol robót i jako materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wł czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie
urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada materiałów oraz robót.
3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru mo e za da od Wykonawcy
przeprowadzenia bada w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonania jest zadawalaj cy.
4. Wykonawca b dzie przeprowadza pomiary i badania materiałów oraz robót z cz stotliwo ci
zapewniaj c stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i SST.
5. Minimalne wymagania co do zakresu bada i cz stotliwo ci s okre lone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam okre lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni wykonanie robót zgodnie z Umow .
6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t
badawczy posiadaj wa n legitymacj , zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj wymaganiom
norm okre laj cych procedury bada .
7. Inspektor Nadzoru b dzie mie nieograniczony dost p do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
8. Inspektor Nadzoru b dzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedoci gni ciach dotycz cych urz dze laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium pracy
personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b d tak powa ne, e mog wpłyn
ujemnie na rzetelno wyników bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do robót
badanych materiałów i dopu ci je do u ycia dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostan usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako tych materiałów.
9. Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada materiałów ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie próbek.
1. Próbki b d pobierane losowo. Zaleca si stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog by z jednakowym
prawdopodobie stwem wytypowane do bada .
2. Inspektor Nadzoru b dzie mie zapewnion mo liwo udziału w pobieraniu próbek.
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3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiałów, które budz w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan przez
Wykonawc usuni te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te ponosi Inwestor.
4. Pojemniki do pobierania próbek b d dostarczone przez Wykonawc i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc do bada wykonanych przez Inspektora Nadzoru b d
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.4.Badania i pomiary.
1. Wszystkie badania i pomiary b d przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa mo na wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
2. Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z bada .
1. Wykonawca b dzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami bada
uzgodnionymi z nim.
2. Wyniki bada ( kopie ) b d przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez niego zaakceptowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
1. Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u ródła ich wytwarzania, i zapewniona mu b dzie wszelka
pomoc potrzebna do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
2. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc ,
b dzie ocenia zgodno materiałów i robót z wymaganymi SST na podstawie wyników bada
dostarczonych przez Wykonawc .
3. Inspektor Nadzoru mo e pobiera próbki materiałów i prowadzi badania niezale nie od Wykonawcy na
swój koszt. Je eli wyniki tych bada wyka , e raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium prowadzenie powtórnych lub
dodatkowych bada , albo oprze si wył cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno ci
materiałów robót z SST i Dokumentacj Projektow . W takim przypadku całkowite koszty powtórnych
lub dodatkowych bada i pobierania próbek poniesie Wykonawca.
6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru mo e dopu ci do u ycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadaj certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno z kryteriami
technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła ciwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz dzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz. Ust. 99/98),
2. posiadaj deklaracj zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
• Polsk Norm
• aprobat techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie
s obj te certyfikacj okre lon w pkt. 1 i które spełniaj wymogi SST
3. znajduj si w wykazie, wyrobów, o których mowa w rozporz dzeniu MSWiA z 1998 r. ( Dz. Ust. 99/98),
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s wymagane przez SST, ka da ich partia
dostarczona do robót posiada b dzie te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj tych wymaga b d odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy.
6.8.1.Dziennik Budowy.
1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Inwestora i Wykonawc w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do ko ca okresu gwarancyjnego.
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2.
3.
4.
5.

Odpowiedzialno za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami spoczywa
na Kierowniku Budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy b d dokonywane na bie co i b d dotyczy przebiegu robót, stanu
bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy b d czytelne, dokonane trwał technik , porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden po
drugim, bez przerw.
Zał czone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty b d oznaczone kolejnym numerem
zał cznika i opatrzone dat i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nale y wpisa w szczególno ci :
• dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
• dat przekazania przez Zamawiaj cego Dokumentacji Projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramu robót,
• terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
• daty zarz dzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych, ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ko cowych
odbiorów robót,
• wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi,
• zgodno rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej ,
• dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
• dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

• dane dotycz ce jako ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada z
podaniem, kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
6. Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy b d przedło one
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si .
7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska.
8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si .
Projektant nie jest jednak stron Umowy i nie ma uprawnie do wydawania polece Wykonawcy
Robót.
6.8.2.Ksi ga Obmiaru.
Ksi ga Obmiaru stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si w sposób ci gły w jednostkach
przyj tych w Kosztorysie Ofertowym lub SST.
6.8.3.Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jako ci materiałów, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada Wykonawcy b d gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.
Dokumenty te stanowi zał czniki do odbioru Robót i winny by udost pnione na ka de yczenie
Inspektora Nadzoru.
6.8.4.Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza si oprócz wymienionych wy ej nast puj ce dokumenty :
• pozwolenie na budow ,
• protokoły przekazania Terenu Budowy ,
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
• protokoły odbioru Robót ,
• protokoły z narad i ustale ,
• operaty geodezyjne,
• plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia,
• korespondencj na budowie.
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6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy.
1. Dokumenty budowy b d przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
2.Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
3.Wszelkie dokumenty budowy b d zawsze dost pne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgl du na yczenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
1. Obmiar Robót b dzie okre la faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacj
Projektow i SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i SST.
2. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
3. Wyniki obmiaru b d wpisane do Ksi gi Obmiaru.
4. Jakikolwiek bł d lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilo ciach podanych w Przedmiarze Robót nie
zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. Bł dne dane zostan poprawione
według instrukcji Inspektora Nadzoru.
5. Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzany z cz sto ci wymagan do celu płatno ci na rzecz
Wykonawcy w czasie okre lonym w Umowie.
7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materiałów.
1. Zasady okre lania ilo ci robót podane sa w odpowiednich SST lub w katalogach powszechnie
stosowanych aktualnych publikacji ( KNR, KNNR itp. )
2. Jednostki obmiaru powinny by zgodne z jednostkami okre lonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robót.
7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy.
1. Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b d zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
2. Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t
wymagaj bada atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada wa ne wiadectwa legalizacji.
3. Wszystkie urz dzenia pomiarowe b d utrzymywane przez Wykonawc w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wa enia.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. B dzie utrzymywa to wyposa enie zapewniaj c w sposób ci gły zachowanie
dokładno ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.
1. Obmiary b d przeprowadzone przed cz ciowym lub ko cowym odbiorem robót, a tak e w przypadku
wyst powania dłu szej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robót.
2. Obmiar Robót zanikaj cych przeprowadza si w czasie ich trwania.
3. Obmiar Robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si przed ich zakryciem.
4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b d wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.
5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci uzupełniane b d odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na stronie Ksi gi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mog by doł czone w formie
osobnego zał cznika do Ksi gi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów.
W zale no ci od ustale odpowiadaj cych ST, roboty podlegaj nast puj cym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
1. odbiorowi Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
2. odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urz dze technicznych,
3. odbiorowi cz ciowemu,
4. odbiorowi ko cowemu ( ostatecznemu ),
5. odbiorowi po upływie r kojmi,
6. odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie gwarancji.
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8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu.
1. Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn zakryciu.
2. Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru.
3. Gotowo danej cz ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
pó niej jednak ni w ci gu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy.
4. Jako i ilo robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów
zawieraj cych komplet wyników bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacj Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
5. Wykonawca zobowi zuje si do wykonania bada , prób jak równie do wykonania odkrywek robót w
przypadku nie zgłoszenia robót ulegaj cych zakryciu lub zanikaj cych do odbioru.
8.3. Odbiór cz ciowy.
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót.
Odbioru cz ciowego robót dokonuje sie dla zakresu robót okre lonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. Odbiór ko cowy ( ostateczny ).
8.4.1. Zasady odbioru
1. Odbiór ko cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do zakresu,
ilo ci i jako ci..
2. Całkowite zako czenie robót oraz gotowo do odbioru ko cowego b dzie stwierdzona przez
Wykonawc wpisem do Dziennika Budowy.
3. Odbiór ko cowy robót nast pi w terminie ustalonym w Umowie, licz c od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów,
4. Odbioru ko cowego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecno ci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na
podstawie przedło onych dokumentów, wyników bada i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci
wykonania Robót z Dokumentacj Projektow i SST.
5. W toku odbioru ko cowego Robót komisja zapozna si z realizacj ustale przyj tych w trakcie
odbiorów Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu oraz odbiorów cz ciowych, zwłaszcza w
zakresie wykonania robót uzupełniaj cych i robót poprawkowych.
6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynno ci i ustali nowy termin odbioru ko cowego.
7. W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako wykonanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacj Projektow i ST z
uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszona warto wykonanych
robót w stosunku do wymaga przyj tych w umowie.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ko cowego robót.
1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko cowego robót jest protokół odbioru
ko cowego robót sporz dzony wg ustalonego przez Zamawiaj cego wzoru.
2. Do odbioru ko cowego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa nast puj ce dokumenty:
• dokumentacj projektow powykonawcz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy,
• inwentaryzacj geodezyjn powykonawcz wykonanych robót,
• Specyfikacje Techniczne,
• protokoły odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i zanikaj cych,
• protokoły odbiorów cz ciowych,
• recepty i ustalenia technologiczne,
• Dzienniki Budowy i Ksi gi Obmiaru,
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada i oznacze laboratoryjnych zgodnie z SST i PZJ,
• deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpiecze stwa zgodnie z SST i PZJ,
• rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzysz cych oraz protokoły odbioru i
przekazania tych robót wła cicielom urz dze ,
• geodezyjn inwentaryzacje powykonawcz robót i sieci uzbrojenia terenu,
• kopi mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
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3. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgl dem przygotowania Dokumentacyjnego nie s
gotowe do odbioru ko cowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc wyznaczy ponowny termin
odbioru ko cowego robót.
4. Wszystkie zarz dzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupełniaj ce b d zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestorem.
5. Termin wykonania Robót poprawkowych i robót uzupełniaj cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r kojmi i gwarancji.
1. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót
zwi zanych z usuni ciem wad, które ujawni si w okresie r kojmi i gwarancji.
2. Odbiór po upływie r kojmi i gwarancji b dzie dokonany na podstawie wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem
zasad opisanych w pkt.8.4.

9.

PODSTAWY PŁATNO CI

9.1. Ustalenia ogólne

1. Podstaw płatno ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawc za jednostk obmiarow
dla danej pozycji Przedmiaru Robót.
2. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstaw płatno ci jest warto ( kwota ) podana przez Wykonawc i
przyj ta przez Inwestora w dokumentach umownych.
3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe b dzie uwzgl dnia wszystkie
czynno ci, wymagania i badania składaj ce si na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w SST i
dokumentacji projektowej.
4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe b d obejmowa :
• robocizn bezpo redni wraz z narzutami,
• warto materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków transportu
na teren budowy,
• warto pracy sprz tu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprz tu na Teren
Budowy i z powrotem, monta i demonta na stanowisku pracy )
• koszty po rednie w skład których wchodz : płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników
nadzoru i laboratorium, koszty urz dzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie
energii i wody, itp. ), koszty dotycz ce oznakowania Robót, wydatki dotycz ce BHP, usługi obce na
rzecz budowy, opłaty za dzier aw placów i bocznic, ekspertyzy dotycz ce wykonanych Robót,
ubezpieczenia oraz koszty Zarz du przedsi biorstwa Wykonawcy
• zysk kalkulacyjny zawieraj cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mog cych
wyst pi w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym
• podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, ale z wł czeniem podatku VAT
5. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc za dan pozycj w wycenionym Przedmiarze
Robót jest ostateczna i wyklucza mo liwo
dania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót obj tych
t pozycj kosztorysow .
6. Wykonawca w ramach Umowy zobowi zany jest wykona dokumentacj powykonawcz inwestycji oraz
dokumentacj rozruchow i eksploatacyjn .

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
•
opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i Odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie wynikaj cych z post pu robót,
•
ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa
ruchu,
•
opłaty/dzier awy terenu,
•
przygotowanie terenu,
•
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowa i drena u
•
tymczasow przebudow urz dze obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
•
oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa pionowych,
poziomych,
barier i wiateł,
•
utrzymanie płynno ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
•
usuni cie wbudowanych materiałów i oznakowania,
•
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiaj cy.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1.

Ustawy
•
•
•
•
•
•
•

10.2.

Rozporz dzenia
•
•
•
•
•
•
•
•

10.3.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z
pó n. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpo arowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, póz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z pó n. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z pó n. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, póz.
2086).

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny
zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
póz. 1779).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowa nionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780).
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r. - w sprawie ogólnych
przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpiecze stwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotycz cej
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
póz. 1126).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. - w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, póz. 2041)
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniaj ce rozporz dzenie w
sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zamawiaj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych, (tom l, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003-2005
• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001-2003
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, O rodek Wdro e EkonomicznoOrganizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o., Warszawa, 2003-2005
• Ogólne Specyfikacje Techniczne, Bran owy Zakład Do wiadczalny Budownictwa Drogowego i
Mostowego Sp. z o.o., Warszawa 2005
•
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B. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.1.

KANAŁY DESZCZOWE
WPUSTY DESZCZOWE
PRZYKANALIKI DESZCZOWE

KOD CPV 45231300-8
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1. WST P
1.1.

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
monta owych zwi zanych z budow sieci kanalizacji deszczowej .

1.2.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.

Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z
prowadzeniem robót monta owych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w tym:
-wykopach pod kanały deszczowe ,
- monta kanałów deszczowych,
- wykopach pod wpusty ,
- monta wpustów deszczowych,
- monta przył czy deszczowych z rur PVC-U ,
- próba szczelno ci sieci kanalizacyjnej,
- zasypanie wykopów.

1.4. Okre lenia podstawowe
Stosowane okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi PN i ST cz
“ Wymagania ogólne”.
1.5.

A

Okre lenia podstawowe
1.5.1. Kanalizacja sanitarna - sie kanalizacyjna zewn trzna przeznaczona do odprowadzania
cieków bytowo-gospodarczych.
1.5.2. Kanalizacja deszczowa - sie kanalizacyjna zewn trzna przeznaczona do odprowadzania
cieków opadowych.
1.5.3. Kanał ( kolektor) - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania cieków.
1.5.4. Kanał ( kolektor) sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania cieków bytowogospodarczych.
1.5.5. Przył cze kanalizacyjne - kanał przeznaczony do poł czenia instalacji wewn trznej budynku z
kanałem sanitarnym.
1.5.6. Studzienka kanalizacyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej
eksploatacji kanałów.
1.5.7. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w
planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
1.5.8. Studzienka poł czeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do ł czenia co najmniej
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
1.5.9. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna maj ca dodatkowy przewód
pionowy umo liwiaj cy wytr cenie nadmiaru energii cieków, spływaj cych z wy ej poło onego
kanału dopływowego do ni ej poło onego kanału odpływowego.
1.5.10.Wylot cieków - element na ko cu kanału odprowadzaj cego cieki do odbiornika.
1.5.11.Wpust deszczowy - element na sieci kanalizacji deszczowej słu
odprowadzenia cieków deszczowych do kolektora deszczowego.

1.6.

cy do odbioru i

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz zgodno
projektow , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

z dokumentacja

2. MATERIAŁY
2.1.

Rury kanalizacyjne
Rury z tworzywa sztucznego wykonane zgodnie z PN-EN 1401-1;1999.
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2.2.

Cechy techniczne
gładka powierzchnia wewn trzna zmniejszaj ca opory przepływu;
niski ci ar;
łatwe i szybkie wykonywanie poł cze ;
odporno na czynniki korozyjne zawarte w ciekach i glebie;
odporno na pr dy bł dz ce;
oboj tno fizjologiczna - tworzywo nie wprowadzaj ce do rodowiska adnych zanieczyszcze .
Składowanie materiałów
Rury kanalizacyjne
Rury i kształtki w okresie przechowywania nale y chroni przed bezpo rednim działaniem
promieniowania słonecznego i temp. powy ej 40º C.
Przy długotrwałym składowaniu ( kilka miesi cy) rury powinny by chronione przed działaniem wiatła
słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem albo
wykonaniem zadaszenia. Nale y zapewni cyrkulacj powietrza pod powłok ochronn aby rury nie
nagrzewały si i nie ulegały deformacji.
Rury mo na składowa na otwartej przestrzeni, układaj c je w pozycji le cej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stoj cej.
Oryginalne zapakowane wi zki rur mo na składowa po trzy rury ,jedna na drugiej do wysoko ci max.
3,0 m , przy czym wi zki ramki wi zek nie winny spoczywa na sobie , lu ne rury lub niepełne wi zki
mo na składowa w stosach na równym podło u , na podkładach drewnianych szeroko ci min. 10 cm,
rur. Min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki , zamocowane w odst pach co 1-2 m. Wysoko
układania rur w stosy nie powinna
przekracza 7 warstw rur i 1,5 m wysoko ci.
Powierzchnia składowania powinna by utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si wód
opadowych.
W przypadku składowania poziomego pierwsz warstw rur nale y uło y na podkładach
drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych nale y układa wyroby w pozycji stoj cej i je eli
powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowi zany układa rury według poszczególnych grup, wielko ci i gatunków w
sposób zapewniaj cy stateczno
oraz umo liwiaj cy dost p do poszczególnych stosów lub
pojedynczych rur. Rury kielichowe układa naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela
przekładkami drewnianymi.
Studzienki
Studzienki mo na składowa na otwartej przestrzeni lecz w temp. nie przekraczaj cej 40 º C,
układaj c je w pozycji le cej jedno- lub wielowarstwowo, w pozycji stoj cej. Powierzchnia
składowania powinna by utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si wód opadowych.
W przypadku składowania poziomego pierwsz warstw rur nale y uło y na podkładach
drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych nale y układa wyroby w pozycji stoj cej i je eli
powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowi zany układa studzienki według poszczególnych grup, wielko ci i gatunków
w sposób zapewniaj cy stateczno
oraz umo liwiaj cy dost p do poszczególnych stosów.
Studzienki chroni przed kontaktem z olejami i smarami. Elementy prefabrykowane drobnowymiarowe
mog by układane w stosach do wysoko ci 1,80 m . Stosy winny by zabezpieczone przed
wywróceniem.
Włazy kanałowe
Włazy kanałowe i stopnie powinny by składowane z dala od substancji działaj cych
koroduj co. Włazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna by
utwardzona i odwodniona.
Wpusty eliwne
Skrzynki lub ramki wpustów mog
wysoko ci maksimum 1,5 m.

by składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o

3. SPRZ T
3.1.Sprz t do wykonania przebudowy sieci kanalizacyjnej.
Wykonawca przyst puj cy do wykonania budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami powinien
wykaza si mo liwo ci korzystania z nast puj cego sprz tu:
•
urawi budowlanych samochodowych o no no ci do 10 ton,,
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koparek przedsi biernych 0,25 m3 do 0,40 m3,
spycharek kołowych lub g sienicowych do 100 KM,
wci garek mechanicznych i r cznych,
pomp,
zespół pr dotwórczy,
spr arka spalinowa powietrza ,
młoty pneumatyczne.
sprz t do zag szczania gruntu, a mianowicie: zag szczark wibracyjn , ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,samochód dostawczy do 0,9 t,
• samochód skrzyniowy do 5 t,
• samochód skrzyniowy od 5 do 10 t,
• samochód samowyładowczy od 25 do 30 t,
• samochód beczkowóz 4 t,
• przyczep dłu ycow do 10 t,
• wci gark r czn od 3 do 5 t,
• wci gark mechaniczn z nap dem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t,
• wyci g wolnostoj cy z nap dem spalinowym 0,5 t,
• spawark elektryczn wiruj c 300 A,
• zespół pr dotwórczy trójfazowy przewo ny 20 KVA,
Sprz t monta owy i rodki transportu musz by w pełni sprawne i dostosowane do technologii i
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikaj cych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.
•
•
•
•
•
•
•
•

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w cz
4.2

4.3.

ci A „Wymagania ogólne”.

Transport rur kanalizacyjnych.
Rury mog by przewo one samochodami skrzyniowymi lub rodkami transportu posiadaj cymi
boczne wsporniki o max. rozstawie 2,0 m ,a wystaj ce poza pojazd ko ce rur nie mog by dłu sze ni
1,0 m . Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłu rodka
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewo one w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładno ci wyst puj cych w czasie ruchu pojazdów. Przy
wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie mo e przewy sza cian rodka transportu o wi cej
ni 1/3 rednicy zewn trznej wyrobu .
Pierwsz warstw rur nale y układa na podkładach drewnianych, za poszczególne warstwy w
miejscach stykania si wyrobów nale y przekłada materiałem wy ciółkowym (o grubo ci warstwy od 2
do 4 cm po ugnieceniu).
Transport włazów kanałowych
Włazy kanałowe mog by transportowane dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Włazy nale y układa na paletach po 10 szt. i ł czy ta m stalow .

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.

Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w cz ci A p.n. „Wymagania ogólne” .
Ponadto nale y przestrzega ni ej podanych zasad .
Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gł boko
posadowienia
ruroci gu powinny spełnia poni sze warunki:
− najmniejsze spadki kanałów powinny zapewni dopuszczalne minimalne pr dko ci przepływu, tj. od
0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mog by jednak mniejsze:
− dla kanałów o rednicy do 0,4 m - 5 ‰, (wyj tkowo dopuszcza si spadek 3 ‰),
− dla przył czy kanalizacyjnych o rednicy 160 mm mim. spadek nie mo e by mniejszy ni 1,5%.
Najwi ksze dopuszczalne spadki wynikaj z ograniczenia maksymalnych pr dko ci przepływu (dla rur z
tworzyw sztucznych 15 m/s).
Ponadto nale y d y do tego, aby zagł bienie kanału na ko cówce sieci wynosiło minimum 1,8 m w
celu zapewnienia mo liwo ci ewentualnego skanalizowania obiektów poło onych przy tym kanale.
Gł boko
uło enia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i rodków zabezpieczaj cych
podło e i przewód przed przemarzaniem powinna by taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było wi ksze ni gł boko przemarzania
gruntów hz, wg PN-81/B-03020 [6] o 0,4 m dla rur o rednicy poni ej 1000 mm i o 0,2 m dla rur o
rednicy 1000 mm oraz powy ej.
I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi :
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•
w strefie o hz = 0,8 m, hn = 1,2 m i 1,0 m
•
w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m i 1,2 m
•
w strefie o hz = 1,2 m, hn = 1,6 m i 1,4 m
•
w strefie o hz = 1,4 m, hn = 1,8 m i 1,6 m.
Odległo osi przewodu w planie od urz dze podziemnych i naziemnych oraz od ciany budowli
powinna by zgodna z obowi zuj cymi przepisami oraz Dokumentacj Techniczn .
5.2.

Wytyczne wykonania kanałów
Przewód (rura ochronna) powinien by tak uło ony na podło u naturalnym, aby opierał si na nim
wzdłu całej długo ci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podło u
wzmocnionym przewód powinien by uło ony zgodnie z dokumentacj projektow .
Poszczególne odcinki rur powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskiem po rodku długo ci
rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła poło enia do czasu zasypania po próbie szczelno ci.
Wykonawca jest zobowi zany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30oC.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si w planie i pionie na skutek parcia wody
powinno by zgodne z wytycznymi producenta i Dokumentacj Techniczn .

5.4.

Roboty monta owe
5.4.1 Kanały
Rury kanałowe z PVC nale y układa zgodnie z PE-EN 1610/2002 (” Budowa i badania przewodów
kanalizacyjnych”) .
Poszczególne uło one rury powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskiem po rodku długo ci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła poło enia do czasu wykonania uszczelnienia zł czy.
Poł czenia kanałów stosowa nale y zawsze w studzience .
K t zawarty mi dzy osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawiera si
w granicach od 45 do 90o.
Rury nale y układa w temperaturze powy ej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa w
temperaturze nie mniejszej ni +8o C.
Przed zako czeniem dnia roboczego b d przed zej ciem z budowy nale y zabezpieczy ko ce
uło onego kanału przed zamuleniem.
5.4.2. Podł czanie wpustów deszczowych
Je eli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu podł czaniu wpustów
deszczowych nale y przestrzega nast puj cych zasad:
− trasa przewodu przył czaj cego powinna by prosta, bez załama w pionie,
− minimalny przekrój przewodu przył czaj cego powinien wynosi 0,15 m
− wł czenie wpustu deszczowego do kanału mo e by wykonane za po rednictwem studzienki ,
− spadki przewodów podł czaj cych powinny wynosi od min. 20 ‰ do max. 400 ‰,wł czenie wpustu
deszczowego do kanału poprzez studzienk poł czeniow nale y dokonywa tak, aby wysoko
spadku przewodu przył czaj cego nad podłog studzienki wynosiła max. 50,0 cm. W przypadku
konieczno ci wł czenia wpustu deszczowego na wysoko ci wi kszej nale y stosowa kaskady
umieszczone na zewn trz poza ciank studzienki.
5.4.3. Studzienki kanalizacyjne i wpusty deszczowe
Je eli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych
nale y przestrzega nast puj cych zasad:
− studzienki przelotowe powinny by lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich
odległo ciach (max. 50 m przy rednicach kanału do 0,50 m i max. 70 m przy rednicach wi kszych )
lub na zmianie kierunku kanału,
− studzienki poł czeniowe powinny by lokalizowane na poł czeniu jednego lub dwóch kanałów
bocznych,
− wszystkie kanały w studzienkach nale y ł czy o w o (w studzienkach krytych),
− studzienki nale y wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warstw piasku lub wiru) dnie wykopu ,
− w przypadku gdy ró nica rz dnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m nale y stosowa
studzienki kaskadowe,
− studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o rednicy do 0,40 m wł cznie powinny mie spad
w postaci rury pionowej usytuowanej na zewn trz studzienki. Ró nica poziomów przy tym rozwi zaniu
nie powinna przekracza 4,0 m.
Studzienki z PVC b d montowane na kanalizacji deszczowej o rednicy ( < 400 mm ) .Poziom włazu
studzienki w powierzchni utwardzonej powinien by z ni równy. Studzienki nale y wykonywa i
stosowa zgodnie z PrPN-B-10729 (“ Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne”).

Bła ej Binienda >> VERTIKAL<< ul. Droga Hrabska 8d ; 05-090 Nowe Falenty

24

Specyfikacja Techniczna – Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Moniuszki w Wołominie .

Studzienki elbetowe b d montowane na kanalizacji deszczowej o rednicy ( > 400 mm ) . W celu
zamontowania studzienki elbetowej nale y wykona wykop szerokoprzestrzenny. Grubo podsypki
pod studni wynosi powinna min. 20 cm. Studzienki elbetowe składaj si z gotowych
elementów
prefabrykowanych:
• kr gu dennego z wyprofilowan kinet i otworami przył czeniowymi,
• kr gu przej ciowego,
• pokrywy górnej,
• włazu eliwnego,
• stopni złazowych.
Studzienki ciekowe z PVC , przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów,
powinny by z wpustem ulicznym eliwnym i osadnikiem. Studzienka ciekowa jest zako czony kratk
ciekow o rednicy dostosowanej do rednicy rury. Zwie czenia
wpustów deszczowych
umieszczonych w pasie drogowym i powinny by przystosowane do przenoszenia obci e od ruchu
drogowego zgodnie z PN-EN 1224/2000 ” Zwie czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji , badania typu , znakowanie , sterowanie
jako ci ” ( D 40 ).
Studzienki ciekowe nale y ustawi na 10 cm podsypce, a zasypk dookoła studni nale y
wykona warstwami zag szczaj c je odpowiednio do projektowanej rz dnej terenu.
Wpusty uliczne na skrzy owaniach ulic nale y rozmieszcza przy kraw nikach prostych w
odległo ci minimum 2,0 m od zako czenia łuku kraw nika.
Przy umieszczeniu kratek ciekowych bezpo rednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowa si 0,5 cm poni ej poziomu warstwy cieralnej.
Ka dy wpust powinien by podł czony do kanału za po rednictwem studzienki rewizyjnej
poł czeniowej, studzienki krytej (tzw. lepej) lub wyj tkowo za pomoc wpustu bocznego.
Wpustów deszczowych nie nale y sprz ga . Gdy zachodzi konieczno
zwi kszenia
powierzchni spływu, dopuszcza si w wyj tkowych przypadkach stosowanie wpustów podwójnych.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1.

Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w cz

ci A p.n. „Wymagania ogólne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowi zany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z
cz stotliwo ci okre lon w niniejszej ST i zaakceptowan przez Inspektora Nadzoru.
W szczególno ci kontrola powinna obejmowa :
- sprawdzenie rz dnych zało onych ław celowniczych w nawi zaniu do podanych stałych punkt
- wysoko ciowych z dokładno ci do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod ,
- badanie odchylenia osi przewodu,
- sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj projektow zastosowanych przewodów,
- badanie odchylenia spadku przewodu wodoci gowego,
- sprawdzenie prawidłowo ci monta u przewodów.
6.3.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odległo ci kraw dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi
wi cej ni - 5 cm,
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno by wi ksze ni 0,1 m,
- odchylenie grubo ci warstwy podło a nie powinno przekracza - 3 cm,
- odchylenie szeroko ci warstwy podło a nie powinno przekracza - 5 cm,
- odchylenie przewodu wodoci gowego w planie, odchylenie odległo ci osi uło onego przewodu
- od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekracza - 5 mm,
- odchylenie spadku uło onego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwi kszonym spadku).

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w cz

ci A p.n. „Wymagania ogólne” .
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7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow wykonanej i odebranej sieci kanalizacyjnej i przył czy jest :
- rodzaj rur i ich rednica ,
- rodzaj wykopu – o cianach pionowych lub skarpowych,
- gł boko posadowienia ruroci gu licz c od powierzchni terenu,
- poziom wody gruntowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.

Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w cz ci A p.n. „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.

8.2.

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu.
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
zbadanie zgodno ci usytuowania i długo ci przewodu z dokumentacj ,
zbadanie podło a naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu,
zbadaniu podło a wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubo ci i rodzaju , zgodnie z dokumentacj ,
zbadaniu materiału u ytego do podsypki i obsypki przewodu ,
zbadaniu szczelno ci przewodu zgodnie z PN-EN 1610.
Odbiór robót zanikaj cych powinien by dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogólnego post pu robót.
Długo odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by mniejsza od 50 m.

−
−
−
−
−

8.3.

Prowadzenie prób szczelno ci
Przed zasypaniem projektowany odcinek kanalizacji nale y podda próbie szczelno ci dla kanałów
grawitacyjnych zgodnie z PN-EN 1610 oraz instrukcj producenta rur.

9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
9.2.
-

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje :
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiałów , narz dzi i sprz tu,
obsług sprz tu nieposiadaj cego etatowej obsługi,
przenoszenie podr cznych urz dze i sprz tu w miar post pu robót,
wykonanie robót ziemnych,
monta ruroci gów , obiektów sieciowych i urz dze ,
wykonanie prób szczelno ci,
usuni cie wad i usterek powstałych w trakcie wykonywania robót,
doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego.
Szczegółowy zakres prac obj tych płatno ci :
monta kanałów deszczowych,
monta wpustów deszczowych ,
wykonanie podło a pod ruroci gi,
obsypka kanałów ,
kanały z rur PVC ł czone na wcisk,
zasypywanie wykopów,
prób wodn ,
inwentaryzacj powykonawcz .

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1.
PN-B-10729/1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i
kanalizacyjnych-warunki techniczne wykonania.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

PN-B-10700/1999

Wodoci gi i kanalizacja. Urz dzenia i sie zewn trzna. Oznaczenia na
rysunkach.
PN-B-10702/1999
Wodoci gi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.
TWT-13/96
Rury osłonowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-EN1610/2002
“Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”.
PN-B-10729/1999
“ Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne”.
PN-EN 752-1/2000
“ Zewn trzne systemy kanalizacyjne. Poj cia ogólne.
PN-EN 752-2/2000
“ Zewn trzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
PN-EN 752-3/2000
“ Zewn trzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.
PN-EN 124/2000
“ Zwie czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni ruchu
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu , znakowanie , sterowanie jako ci ”.
PN-EN 1401-1/1999
“ Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci nieniowe
systemy przewodowe z PVC-U do odwadniania i kanalizacji . Wymagania dotycz ce rur, kształtek i
systemu”.
PN/92/B-10735.
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1610
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
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