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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

 

Specyfikacja Techniczna ST 00.00. – Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych, dla 

wszystkich wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 

wykonane w ramach zadania:  

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Całowanie, Gmina Karczew. 

 

1.2. Zakres stosowania ST  

 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi  

Specyfikacjami Technicznymi: 

 

1. ST-00.00 Wymagania ogólne 

2. SST-01.01 Roboty ziemne 

3. SST-01.02 Roboty montażowe 
 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 

1.4.1. Dziennik Budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej, między Inwestorem, Wykonawcą i 

Projektantem. 

1.4.2. Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 

interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze 

udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 

oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.3. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót. 

1.4.4. Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót. Wpisy w księdze obmiaru 

podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

1.4.5. Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i Robót. 

1.4.6. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania Robót, zgodnie z  

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 

publicznego na okres budowy. 

Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi i 

związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 

przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 

powodowanymi przez ruch na drodze. 
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Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony, z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenia Inspektora nadzoru– wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy robót w formie pisemnej, 

dotyczącej sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 

Projektant – uprawniona osoba fizyczna lub prawna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Przedmiar Robót – wykaz robót, z podaniem ilości , w kolejności technologicznej ich wykonania. 

Teren robót – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 

wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 

na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST, 

postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 

pomiarowych oraz reperów, Dziennik Budowy, Dokumentacje Projektową i SST. 

Wykonawca przez uprawnionego geodetę na własny koszt wytyczy współrzędne główne trasy, zlokalizuje 

repery oraz na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili 

odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 

na własny koszt.  

 

Dokumentacja Projektowa  

Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu realizacji robót. Pełna 

Dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu w okresie przygotowania ofert w siedzibie 

Zamawiającego.  

Wykonawca we własnym zakresie wykona geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektu. Jeżeli w 

trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt w 3 egzemplarzach i 

przedłoży je Inwestorowi do zatwierdzenia. 

 

Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i SST   

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Zamawiającego, stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność  

ich ważności: 

Specyfikacja Techniczna 

Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów podany na piśmie jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacja Projektową i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i SST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli musza być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy, materiały lub roboty, nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 

innymi, a elementy robót rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania 

realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 

z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inwestora, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót, Wykonawca będzie: 

utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska, na terenie i wokół Teren Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób 

lub własności społecznej i innych, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn, powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostępem 

osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat 

robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały wydane świadectwo 

dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwości na 

środowisko. 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielem tych urządzeń, 

potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez Zamawiającego w planie ich lokalizacji. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych  

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest  umieścić w swym harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które mają być wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie 

Budowy i powiadomić Inwestora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia tych prac. O fakcie 
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przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w dokumentach 

dostarczonych przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty 

w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących: opłaty/dzierżawy terenu, w 

tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie urządzeń w pas drogowy, rekompensaty dla 

właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości oraz koszty przebudowy urządzeń obcych.  

Inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą 

a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani 

Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 

sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

 

1.5.9.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

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

wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 

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

Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie     z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

   

1.5.10.Bezpieczeństwo i higiena pracy.   

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

W szczególności, Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

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

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

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej, nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.11.Ochrona i utrzymanie robót   

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót, 

od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone 

w taki sposób, aby budowla lub jej elementy, były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu 

odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru, 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny, po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.5.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe, oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych, podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 

pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 

specyfikacji dostarczonej przez Inwestora. 
 

1.5.13.Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego 

 Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót, na czas niezbędny: 

utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
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bieżące utrzymanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym ruch kołowy i pieszy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru dokona likwidacji objazdów, przejazdów i 

organizacji ruchu, w tym: 

usunięcia nie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów oraz zastępczej organizacji ruchu nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

 

1.5.15.Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

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

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

warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe 

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

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

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami 

a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.  

 

Materiały 

 

Źródła uzyskania materiałów 

 

Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie materiały, wyroby, urządzenia  dopuszczone do 

obrotu i odpowiadające wymaganiom określonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane a także powinny być 

zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych i projekcie 

budowlanym.  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym  wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z 

danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 

 

2.2.    Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz, na pozyskanie materiałów 

z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty, przed rozpoczęciem eksploatacji 

źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów dla robót. 

Humus i nadkład, czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru, będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy zakończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 

wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie będzie prowadził w obrębie Terenu 

Budowy żadnych wykopów, poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi  

obowiązującymi na danym obszarze. 
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2.3.   Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez przedstawiciela Inwestora w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 

pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej 

partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inwestor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 

warunki: 

a)  Inwestor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzenia inspekcji, 

b) Inwestor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

 

2.4.   Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 

niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem. 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora 

nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów, w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  o swoim zamiarze, co 

najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z 

uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

     SPRZĘT 

 

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

wpływu na jakość robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać wskazaniom zawartym w SST; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 

dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST w terminie przewidzianym kontraktem. 

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

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

jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 

zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

  TRANSPORT 

 

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

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, 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 umowy na polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z terenu 

budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

  WYKONANIE ROBÓT 

 

Wymagania ogólne 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien się składać z części graficznej i opisowej 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) 

projekt organizacji ruchu budowy 

projekt technologii i organizacji montażu 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 

projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokości wszelkich 

elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 

zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące  akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej  i w SST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

 

5.2.   Polecenia Inspektora nadzoru 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST i ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

część ogólną opisującą: 

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

organizację ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem, 

sposób zapewnienia 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 robót, 

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
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wykaz  maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzeń pomiarowo-kontrolnych, 

rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

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

sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów robót, 

sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary 

i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne badania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i wytycznych. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań.  

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i sprawdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań.  

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

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

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST. stosować należy wytyczne krajowe albo inne 

procedury. Przed przystąpieniem do badań i pomiarów, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. 

 

      Raport 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. 

 

      Badania dokonywane przez Inspektora nadzoru. 
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1.Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

2.Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

3.Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 

robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych i dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

     Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów i urządzeń 

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 w pkt.1. i które spełniają wymogi Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do 

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inspektorowi Nadzoru. 

Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 

zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną 

odrzucone. 

 

     Dokumenty Budowy  

Dziennik Budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

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 Inspektora nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podanie powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

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

wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie 

lub SST. 

 

Dokumenty  laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury robocze i kontrolne 

wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakości robot. Dokumenty 

te stanowią załączniki do odbioru robot. Winny być udostępniane na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt.(1)-(3) następujące dokumenty: 

pozwolenie na budowę, 

protokół przekazania terenu budowy, 

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 

protokoły odbioru robót, 

protokoły z narad i ustaleń, 

korespondencję na budowie, 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

Przechowywanie dokumentów 

Dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie, w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 

OBMIAR ROBÓT (stosować w przypadku gdy umowa określa rozliczenie na podstawie kosztorysu 

powykonawczego) 

 

     Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, z co najmniej 3 –dniowym wyprzedzeniem. 

Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub SST, nie 

zwalnia Wykonawcy od ukończenia wszystkich robót. Błędy zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 

nadzoru, na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności 

na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie określonym w umowie. 

 

     Zasady określania ilości robót i materiałów 
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Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach 

oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 

przedmiarze robót. 

 

     Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę i będą przez niego utrzymywane w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robot. Urządzenia winne być zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

 

     Wagi i zasady ważenia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

     Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 

dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

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. 

 

     ODBIÓR ROBÓT 

 

     Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiór częściowy, 

odbiór ostateczny (końcowy), 

odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji 

 

     Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór tych robót polega na finalnej ocenie jakości i ilości wykonanych robót, które w dalszym procesie 

realizacji, ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość 

danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 

w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

nadzoru. 

 

     Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.4.     Odbiór ostateczny (końcowy) robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót, w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego, będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem, na piśmie, o tym fakcie Zamawiającego i 

Inspektora nadzoru. 

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru, zakończenia robót. 

Odbioru końcowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora nadzoru 

i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
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dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz wizualnej zgodności wykonania robót z Dokumentacją 

Projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego 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 przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót, w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonanych robót, w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

     Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót, jest protokół odbioru końcowego 

robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

Dokumentacje Projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 

realizacji umowy, 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, 

recepty i ustalenia technologiczne, 

Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały), 

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności  wbudowanych materiałów, 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanych elementów robót, 

inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

 

W przypadku, gdy, wg komisji roboty, pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 

robót. 

Wszystkie, zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające, będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających, wyznaczy 

Komisja. 

 

     Odbiór pogwarancyjny 

Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

     PODSTAWA PŁATNOŚCI (jeśli umowa nie stanowi inaczej) 

 

     Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę obmiarową, 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji lub kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania, składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Cena jednostkowa lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy,  

wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru 

i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenia energii i wody, 

budowa dróg dojazdowych itp.) koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki na bhp, usługi obce, opłaty 

za dzierżawę placów, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszt zarządu Wykonawcy, 
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zysk kalkulacyjny, zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze robót, 

jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych pozycją 

kosztorysową. Cena ofertowa przedstawiona przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową nie podlegającą 

zmianie. 

 

     Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu. 

Koszt objazdów, przejazdów, organizacji ruchu obejmuje: 

opracowanie, zaopiniowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas robót, oraz dostarczenie 

egzemplarza projektu Inspektorowi nadzoru, 

wprowadzanie zmian do projektu wynikających z postępu robót, 

opłaty i dzierżawy terenu, 

przygotowanie terenu, 

konstrukcje tymczasowych ramp, chodników, krawężników, kładek dla pieszych, barier, oznakowań i 

drenażu, 

tymczasową przebudowę urządzeń obcych, 

przestawienie, utrzymanie w stanie należytej czystości, uzupełnienie w przypadku kradzieży     

lub wandalizmu wszystkich elementów oznakowania pionowego i poziomego, 

likwidację wprowadzonej na czas robót organizacji ruchu i doprowadzenie oznakowania nie ulegającego 

zmianie w wyniku przebudowy do stanu pierwotnego.  

 

PRZEPISY ZWIĄZANE      

1.         Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414  z późniejszymi  

            zmianami). 

Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej ( Dz.U. Nr 138, poz. 1555). 

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 

instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 

Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z 

ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały wydania PN, o ile nie postanowiono inaczej. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN i BN) lub 

odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjantów w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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WSTĘP 

 

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót ziemnych które zostaną wykonane w ramach zadania:  

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Całowanie, Gmina Karczew. 

  

1.2.  Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1.  

  Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wykonania robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów, 

zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i /lub dowiezionym. 

Zakres robót obejmuje: 

- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej,  

wykopy w gruncie kat. I-IV, wąskoprzestrzenne, ręczne i mechaniczne, na odkład i z wywozem oraz 

szerokoprzestrzenne na odkład, jamiste w miejscu występowania studni wodomierzowcych, 

umocnienia ścian wykopów palami szalunkowymi, 

podsypka gr. 20cm, obsypki z boku rur i na wierzchu gr. 20cm z gruntu z wykopu, po jego przesianiu,  

zasypanie z zagęszczaniem wykopów, ręczne i mechaniczne, 

zagęszczanie gruntu w miejscu przebiegu dróg, 

rozścielenie humusu, 

wywóz nadmiaru gruntu lub przywóz brakującego gruntu  

odwodnienie wykopów, 

montaż i demontaż konstrukcji podparć i podwieszeń istniejących rurociągów i kabli 

ułożenie i rozbiórka kładek dla pieszych 

rozbiórka i naprawa istniejących ogrodzeń przydomowych i innych 

Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i ST -00.00.- Wymagania Ogólne. 

  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w ST- .00.00 Wymagania Ogólne. 
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MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

grunt wydobyty z wykopów,  

grunty żwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy,  na ewentualna wymianę gruntu 

tłuczeń kamienny i żwir do drenażu 

materiały do umocnienia wykopów 

materiały do odwodnienia wykopów 

materiały do podparć i podwieszeń 

materiały na kładki dla pieszych 

 

Materiały powinny być, jak określono w Specyfikacji Technicznej, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną 

przez Inspektora nadzoru. 

SPRZĘT 

Warunki ogólne dotyczące używania sprzętu podano w ST-00.00. 

Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu 

następującego  sprzętu mechanicznego: 

koparki,  

spycharki,  

równiarki, 

niwelator,  

walce, 

płyty i walce wibracyjne, 

i inny sprzęt –odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 

robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

do odwodnienia powierzchniowego – igłofiltry, pompy spalinowe i elektryczne. 

Sprzęt powinien być, jak określono w Specyfikacji Technicznej, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 

Inspektora nadzoru. 

TRANSPORT 

Warunki ogólne dotyczące transportu podano w ST-00.00. 

Transport gruntu z wykopów i dokopu odbywać się będzie samowyładowczymi środkami transportu 

(samochód, ciągniki z przyczepami).  

Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 

Transport powinien być, jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 

Inspektora nadzoru. 

 

WYKONANIE  ROBÓT 

 

 Wymagania ogólne 

 

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót  podano w ST -00.00.  

Wymagania te dotyczą następującego zakresu robót ziemnych : 

A/Roboty przygotowawcze (zapoznanie się  z planami sytuacyjno-wysokościowymi, wymiarami 

istniejących i projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie robót ziemnych, przygotowanie 

terenu, zabezpieczenie istniejących przewodów podziemnych, oznakowanie robót prowadzonych w pasie 

drogowym, wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych). 

B/Odspojenie i odkład urobku lub wywóz, 

C/Przygotowanie podłoża, 
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D/Zasypka i zagęszczenie gruntu, 

E/Wykonanie podsypki i obsypki rurociągów,  

Warunki szczególne wykonania Robót 

5.2.1. Wykopy    

Dno wykopu powinno być równe i wykonane na rzędnej ustalonej w dokumentacji projektowej, szerokość 

winna być dobrana do średnicy kanału. 

1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą 

kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

Wytyczenie robót powinno być wykonane przez geodetę z uprawnieniami. 

Projektowaną oś kanału (przewodu) należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem 

ciągu reperów roboczych. Punkty na osi należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików,  tzw. kołków 

osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich 

studzienek,  a na odcinkach prostych, co około 30-50 m. Na każdym odcinku należy utrwalić, co najmniej 3 

punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak, aby istniała możliwość odtworzenia jego osi 

podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy nawiązać do reperów sieci 

państwowej. Szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru. 

Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych należy usunąć darń i ziemię roślinną pryzmując ją z 

jednej strony wykopu liniowego, zainstalować urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy przed 

wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi .Urządzenia odwadniające należy kontrolować i 

konserwować przez cały czas trwania robót. Obniżenia wód gruntowych należy dokonywać, gdy woda 

uniemożliwia wykonywanie wykopu.  

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze 

umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych ław.  

 

2. Odwodnienie wykopów 

Przy niewielkim napływie wód gruntowych do wykopu stosować odwodnienie powierzchniowe poprzez 

drenaż lub rowek głębokości 20 cm wykonany wzdłuż jednej ze ścian wykopu ze spadkiem w kierunku 

studzienki zbiorczej. Wodę wypompowywać za pomocą pompy spalinowej. W przypadku większego 

napływu wody do wykopu do odwodnienia należy użyć igłofiltrów. Każdorazowo sposób odwadniania 

należy dobrać do aktualnie panujących warunków gruntowo-wodnych i uzgadniać na bieżąco z Inspektorem 

nadzoru.  

3. Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02,PN-68/B-06050. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie  wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 

równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w 

sposób zapewniający ich eksploatację lub zdemontowane i ponownie zamontowane w sposób nie kolidujący 

z rurociągami.   

W przypadku wykopów pod przyłącza, istniejące ogrodzenia przydomowe należy zabezpieczyć przez 

osunięciem się do wykopu lub dokonać ich demontażu na długości niezbędnej do wykonania wykopu oraz 

prac montażowych i ponownie zamontować.  

Szerokość wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami przewodu, do których 

dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie 
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ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłożony przez 

Wykonawcę na odkład lub wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru. 

Wejście po drabinie do wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od 

poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Przetargowej, przy 

czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 

przewodów rurowych. Wykopy należy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub 

większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i 

odkształcaniem. 

W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopów kładkami z 

barierkami dla przejścia pieszych. 

W przypadku przegłębienia wykopu pod rurociąg wykonać ławę żwirową i ją zagęścić.  

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm dla gruntów zwięzłych, +5 cm dla 

gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu do 1,5m wynosi + 5 cm o 

szerokości większej niż 1,5 m -15cm.  

 4. Przygotowanie podłoża 

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystąpieniem do 

wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 

Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania : 

-     nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm,  

materiał nie może być zmrożony, 

nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Zagęszczanie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95 zgodnie z normą BN- 77/8931-12. 

 

5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 

przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna 

wynosić co najmniej 0,20 m. 

Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach: 

etap I – wykonanie warstwy ochronnej nad kanałami z wyłączeniem odcinków na złączach, 

etap II –po próbie szczelności złącz rurociągów, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń, 

etap III- zasyp wykopu gruntem rodzimym jeśli maksymalna wielkość cząstek nie przekracza 30 mm,  

warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian  wykopu. 

Zasypkę wokół studzienek rewizyjnych wykonywać ręcznie, warstwami nie przekraczającymi 20 cm wraz z 

jednoczesnym zagęszczaniem poszczególnych warstw. 

Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95 zgodnie z normą BN- 77/8931-12. 

Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić do stanu pierwotnego nawierzchnię na całej długości tras 

rurociągów i obiektów kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie skarp i dna rowu. Posianie traw po 

uprzednim rozścielenie humusu na terenach nieutwardzonych. 

 

Nadmiar ziemi z wykopów wywieźć na miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru. 
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KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

 

6.1. Ogólne wymagania  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.00. 

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 

zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii, 

określenie gruntu i jego uwarstwienia, 

określenie stanu terenu, 

ustalenie metod odwodnieniowych. 

Kontrola w trakcie robót winna obejmować: 

sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych 

punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą, 

badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z 

określonym w dokumentacji, 

badanie  i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z kruszywa 

mineralnego, 

badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową i warunkami określonymi w odpowiednich 

normach przedmiotowych,  

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych 

jego warstw. 

 

OBMIAR  ROBÓT (stosować w przypadku gdy umowa określa rozliczenie na podstawie kosztorysu 

powykonawczego) 

  

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

 

          Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00.00. 

 

7.2. Jednostki obmiaru 

Jednostką obmiarową robót ziemnych  jest : 

m³   - usunięcia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu(wykopy),  nasypanego 

                      (zasypywanie), zagęszczanie gruntu, rozścielenie humusu, podsypki i obsypki, wywóz 

                      nadmiaru gruntu i przywóz brakującego gruntu; wywóz gruzu 
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m
2
    - usunięcia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi,   ułożenie i rozbiórka 

     pomostów dla ruchu pieszego, 

 kpl, szt - montażu i demontażu konstrukcji podwieszeń kabli i rurociągów w wykopach,   

    igłofiltry, studzienki odwodnieniowe, 

m  - rurociągi wodociągowe, kanalizacyjne, drenaż 

m-g  - pompowanie wody z wykopu 

 

ODBIÓR  ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00.00. 

 

Warunki szczegółowe 

 

Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakryciu: 

-  zdjęcie humusu 

wykopy, przekopy 

przygotowanie podłoża, 

podsypki pod kanały i obiekty kubaturowe, 

obsypka kanałów 

zasypanie z zagęszczeniem wykopu, 

zagęszczanie ziemi w wykopie, 

rozścielenie humusu 

 

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 

Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu, pod warunkiem, że obejmować będzie on wykop dla całego 

obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego –odcinki między miejscami przewidzianymi na 

posadowienie studzien kanalizacyjnych. 

 

PODSTAWA  PŁATNOŚCI (jeśli umowa nie stanowi inaczej) 

Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST -00.00. 

9.2. Płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena  jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 

projektowej. 
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Cena  za wykonane roboty obejmuje odpowiednio : 

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, 

opracowanie niezbędnych opracowań dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem i 

inne, 

wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejących kabli, rurociągów, 

zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie, 

wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 

wykonanie kładek przejazdowych i kładek dla pieszych, 

demontaż i montaż ogrodzeń, 

ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu, 

zabezpieczenie istniejącej zieleni- drzewa, krzewy itp., 

utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót, 

wykonanie barierek zabezpieczających, 

wykonanie prac objętych specyfikacją, 

opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych, 

koszty badań i pomiarów, 

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,  

uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem   niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są   wymagania   dotyczące wykonania i 

odbioru sieci wodociągowej na  zadaniu pn.: 
 
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Całowanie, Gmina Karczew. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót montażowych sieci i przyłączy 

wodociągowych z dokumentacją projektową. 
 
Wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji są ujęte w SST 01.01 ROBOTY ZIEMNE 
 
W zakres robót ujętych niniejszą  Specyfikacją Techniczną wchodzą: Sieć wodociągowa i przyłącza. 

Projektowany zakres inwestycji: 

sieć wodociągowa PE100 RC SDR17 DN160    - 12,5 m 

sieć wodociągowa rury dwuwarstwowe PE100 RC SDR17 DN160  - 584,5 m 

przyłącza wodociągowe PE PN10 DN40    -  9,0 m 

przyłącza wodociągowe PE PN10 DN50    -  61,5 m 

przyłącza wodociągowe PE PN10 DN63    -  33,0 m 

przyłącza wodociągowe PE PN10 DN110    -  1,5 m 

hydranty nadziemne    -     4 szt. 

Wodociąg należy uzbroić w zasuwy, hydranty, nawiertki. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z dokumentacją 

techniczną  oraz ST – 00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.1 Sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i 
rozprowadzających wodę. 

1.4.2. Przyłącze wodociągowe – przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociągowej 
w obiekcie 
1.4.3. Armatura sieci wodociągowej 

- armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory 
- armatura przeciwpożarowa – hydranty 
- armatura czerpalna – zdroje uliczne 
- armatura regulujące – zawory regulacyjne i redukcyjne 

1.4.4. Studzienka wodociągowa; komora wodociągowa – obiekt na przewodzie wodociągowym, 
przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza) 

1.4.5. Połączenie elektrooporowe – połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową zgrzewaną 

elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są nagrzewane 
przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni łączenia, powodujący stopienie przylegającego 
materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką. 

1.4.6.Połączenie doczołowe – połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do 

łączenia  powierzchni  przez  przyłożenie  ich  do  płaskiej  płyty  grzejnej,  i  utrzymanie  do  uzyskania 
temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców. 

1.4.7.Połączenie  siodłowe  –  połączenie  uzyskane  w  wyniku  ogrzania  wklęsłej  powierzchni  siodła  i 

zewnętrznej powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania, a następnie usunięcie elementu 
grzejnego i dociśnięcie łączonych powierzchni. 

1.4.8.Połączenie mechaniczne – połączenie rury PE z inną rurą PE lub innym elementem rurociągu za 
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pomocą złączki zawierającej element zaciskowy. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  - 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  - 00.00. 

„Wymagania Ogólne” 

Materiały stosowane do budowy sieci wodociągowych powinny mieć: 

–  oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską  wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją   techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

–  deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 

ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

–  oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że  są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 
 
Rodzaje materiałów: 

 Rury i kształtki z polietylenu (PE) 

Rury i kształtki z polietylenu muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 12201-2 i PN-EN 

12201-3. Wymiary DN rur i kształtek do budowy sieci i przyłączy wodociągowych są następujące: 

Sieć wodociągowa – rury z PE RC PN10 DN160, 

Przyłącza wodociągowe – rury z PE PN10 DN40, DN50, DN63, DN110 

 Uzbrojenie sieci wodociągowej 

Dla prawidłowej eksploatacji projektowanej sieci wodociągowej, zamontowane będą zasuwy odcinające 

oraz nadziemne hydranty przeciwpożarowe. 

Armaturę wodociągową należy wykonać żeliwną sferoidalną o połączeniach kołnierzowych. 

Zasuwy wodociągowe należy wykonać bezdławicowe z miękkim uszczelnieniem, z teleskopowym 

przedłużeniem trzpienia i żeliwną skrzynką uliczną o średnicy 190 mm. 

Skrzynki należy zabezpieczyć płytkami betonowymi i oznakować tabliczkami informacyjnymi zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

Armatura wodociągowa powinna spełniać następujące wymogi: 

 zasuwy (kołnierzowe): 

- Ciśnienie nominalne PN10; 

- Wykonanie – żeliwo sferoidalne (min. GGG40) wg zabudowy długiej F5 lub krótkiej F4, malowane 

farbą epoksydową, metodą fluidyzacyjną, zgodnie z normą DIN 30677 (grubość min. 250 

mikronów) oraz z zaleceniami jakości i odbioru GSK-Ral lub potwierdzone innym, porównywalnym 

certyfikatem wydanym przez niezależne jednostki badawcze; 

- Trzpień ze stali nierdzewnej walcowany na zimno i łożyskowany; 

- Śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone (schowane w korpusie) i zabezpieczone masą na 

gorąco; 
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- Klin z żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie w 100% powłoką 

dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną, z pełnym przelotem wewnętrznym, z nakrętką z mosiądzu 

lub materiału porównywalnego. Prowadzenie klina w prowadnicach będących integralną częścią 

korpusu zasuwy; 

- Wkładki ślizgowe na klinie wykonane z poliamidu lub innego materiału o podobnych 

właściwościach. Nalewka kompensująca na stopce klina. 

- Pełny, prosty przepływ przez zasuwę )bez przewężeń na wysokości klina) i bez gniazda – 

równoprzelotowa średnica otworu ma być równa średnicy nominalnej; 

- Potrójne uszczelnienie trzpienia (pierścień zewnętrzny-górny, 4 oringi-uszczelnienie trzpienia, 

uszczelka główna zasuwy); 

- Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocą profilowanej uszczelki zagłębionej w pokrywie; 

- Kołnierze owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2; 

 Hydrant nadziemny DN80: 

- ciśnienie nominalne PN 10 

- wykonanie – kolumna górna i dolna (nadziemna i podziemna) z żeliwa sferoidalnego lub ze stali 

nierdzewnej, 

- powłoka antykorozyjna żeliwnej kolumny górnej i dolnej wewnętrznie i zewnętrznie z farby 

epoksydowej (w kolorze czerwonym), wg wymogów GSK-Ral potwierdzone deklaracją zgodności o 

min. grubości powłoki 250 µm, 

- kolumna górna (nadziemna) dodatkowo zewnętrznie zabezpieczona powłoką poliuretanową odporną 

na promienia UV, 

- zabezpieczenie przeciwzłamaniowe hydrantów – hydrant musi posiadać, w razie mechanicznego 

uszkodzenia, możliwość rozdzielenia korpusu górnego i dolnego (tzw. złamanie)bez uszkodzenia 

mechanizmów wewnętrznych i niekontrolowanego wycieku wody, a z możliwości ponownego 

montażu, 

- głębokość pokrycia kolumny – 1,5 m, 

- wydajność hydrantu min. 10 dm
3
/s, 

- samooczyszczający system odwodnienia, 

- drążek-trzpień hydrantu ze stali nierdzewnej, 

- wymienna nakrętka trzpienia hydrantu wykonana z mosiądzu, 

- podwójne zamknięcie hydrantu w postaci kulowego zaworu zwrotnego z kulą z tworzywa 

sztucznego z dodatkowym wewnętrznym wzmocnieniem konstrukcji (p.: zbrojenie, budowa kuli 

wielokomorowa), 

- hydrant musi posiadać możliwość regulacji ustawienia (względem np. osi jezdni czy ściany 

budynku) o kąt zawarty w 360° celem ułatwienia dostępu do nasad przyłączeniowych, baz 

konieczności odkopywania (przestawiania na kolanie stopowym), 

- zamknięcie przepływu wody w hydrancie musi odbywać się poprze tłok lub grzybek uszczelniający 

wykonany z żeliwa sferoidalnego całkowicie zawulkanizowany, prowadzony i blokujący przepływ 
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w tulei (gnieździe) wykonanej z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo, niedopuszczalne są 

rozwiązania gdzie gumowy tłok (grzybek) zamyka przepływ w nieobrobionym odlewie korpusu 

hydrantu, 

- atest PZH. 

Stosowane materiały muszą mieć atesty fabryczne, certyfikaty, aprobaty techniczne i być zgodne z 
normami. 

3. SPRZĘT 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne”. 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, 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 wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 
 

Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz 
spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca   powinien   dostarczyć   kopie   dokumentów   potwierdzających   dopuszczenie   sprzętu   do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1  Warunki ogólne transportu podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne”. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 

– rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 

– jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie 

powinna przekraczać 1 m, 

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem  przez  metalowe  części 

środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed 
zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni 
samochodu, 

–  podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia.  Platforma samochodu 

powinna być ustawiona w poziomie. 

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –5°C do 

+30°C. 
 
 
4.3. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 

Rury i kształtki należy   w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim   działaniem 

promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C. 

Przy  długotrwałym  składowaniu  (kilka  miesięcy  lub  dłużej)  rury  powinny  być  chronione  przed 

działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem 
(np.  folią  nieprzeźroczystą  z  PVC  lub  PE)  lub  wykonanie  zadaszenia.  Należy  zapewnić  cyrkulację 
powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 

Oryginalnie zapakowane  wiązki  rur  można  składować  po  trzy,  jedna  na  drugiej  do  wysokości 
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maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki 
mona składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, 

grubości min. 2,5  cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane 
wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 
7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami  naprzemianlegle  lub kolejne  warstwy oddzielać  przekładkami 

drewnianymi. 

Stos należy  zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się  rury poprzez ograniczenie  jego 

szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1÷2 m. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania zgodne z ST - 00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu sieci wodociągowej należy: 

–  dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 

–  wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 

–  obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku wystąpienia 
wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych), 

–  przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 
 
 
5.3. Montaż rurociągów 

Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami: 

–  montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, 

–  montaż odcinków rurociągu w wykopie. 

Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na całej 

długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej 1/4 obwodu. 
 
 
 
5.4. Połączenia rur i kształtek z PE 

Przed  przystąpieniem  do  montażu  rur  i  kształtek  z  PE  należy  dokonać  oględzin  tych  materiałów. 
Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, 

wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych 
w normach PN-EN 12201-1÷4:2004. 

5.4.1. Połączenia zgrzewane 

Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe. W połączeniach zgrzewanych stosowane 

są: 

kształtki kielichowe zgrzewane elektrooporowo 

–  kształtki polietylenowe (PE) zawierające jeden lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych 

do  przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym 
końcem lub rurą, 

kształtki siodłowe zgrzewane elektrooporowo 

–  kształtki polietylenowe (PE) zawierające jeden lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych 

do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia zgrzewanego na rurze. 

Zgrzewanie doczołowe polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich końcówek do właściwej 

temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału. 

Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny wystąpić 
wypływki   stopionego  materiału  poza  obrębem  kształtek.  Przy  zgrzewaniu  elektrooporowym  żadna 
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wypływka nie powinna powodować przemieszczenia drutu w kształtkach (elektrooporowych) co mogłoby 
spowodować  zwarcie   podczas  łączenia.  Na  wewnętrznej  powierzchni  rur  nie  powinno  wystąpić 

pofałdowanie. 

5.4.2. Połączenia mechaniczne zaciskowe 

Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które zaciskane są na końcówkach 
rur. Połączenia te mają zastosowanie w przewodach wodociągowych o średnicach do 110 mm. 

Połączenia rur z PE z rurami z innych materiałów wykonuje się za pomocą odpowiednich kształtek 
kołnierzowych (adapterów czołowych). 
 

Polega to na wykonaniu odpowiedniego kołnierza na końcu rury z PE, a następnie nakłada się na tę rurę  

kołnierz z   Żeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Końcówka rury z PE z kołnierzem oraz 
uszczelką musi znaleźć się wewnątrz złącza. 
 
5.4.3. Połączenia klejone 

Połączenia klejone w budowie sieci wodociągowych mają ograniczone zastosowanie (głównie do klejenia 

tulei  kołnierzowych lub w innych szczególnych przypadkach). Powierzchnie łączonych elementów za 
pomocą kleju agresywnego muszą być czyste i odtłuszczone. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji 
producenta kleju. 
 
5.5. Połączenia rur i kształtek z PVC 

Przed  montażem  rur  i  kształtek  z  PVC  należy  dokonać  ich  oględzin.  Powierzchnie  wewnętrzne  i 

zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, bez przypaleń, pozbawione nierówności, porów i 

jakichkolwiek  innych  uszkodzeń  w  stopniu  uniemożliwiającym  spełnienie  wymagań  określonych  w 

normach PN-EN 1452-1÷5:2000. 
 

5.5.1. Połączenia kielichowe na wcisk 

Montaż  połączeń  kielichowych  polega  na  wsunięciu  (wciśnięciu)  końca  rury  w  kielich,  z  osadzoną 
uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka 

smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca 
rury w kielich. 
 
5.6. Uzbrojenie sieci wodociągowej 

Armaturę należy łączyć zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta. 

Oględziny  –   powierzchnie   wewnętrzne   i   zewnętrzne   armatury  powinny  być   gładkie,   czyste, 

pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie 
wymagań niniejszej normy. 

Konstrukcja  armatury  powinna  być  taka,  aby  podczas  montażu,  łączenia  jej  z  rurą  lub  innym 

elementem nie nastąpiło przemieszczenie uzwojeń elektrycznych lub uszczelnień. 

W czasie wykonywania robót montażowych sieci wodociągowych należy ściśle przestrzegać instrukcji i 

zaleceń producentów wszystkich materiałów zastosowanych do ich budowy. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
6.2. Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru 

Szczególną uwagę należy zwrócić na ocenę prawidłowości wykonania połączeń zgrzewanych. Ocenę tę 

należy przeprowadzić w oparciu o następujące kryteria: 

– zgrubienie zgrzewane powinno być obustronnie możliwie okrągło ukształtowane, 
 
– powierzchnia zgrubienia powinna być gładka, 
 
–  rowek  między  wypływkami  nie  powinien  być  zagłębiony  poniżej   zewnętrznych  

powierzchni łączonych elementów, 
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– przesunięcie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczać 10% grubości ścianki rury, 

–  całkowita szerokości wypływek powinna być większa od zera i nie powinna przekraczać 

wartości określonych przez producenta rur i kształtek. 

Ocenę  jakości  połączenia  zgrzewanego  mona   wykonać  za  pomocą  urządzeń  pomiarowych  z 
dokładnością 0,5 mm. 

W celu  sprawdzenia  szczelności  i  wytrzymałości  połączeń  przewodu  należy  przeprowadzić  próbę 

szczelności. 

Próby szczelności należy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu ale na żądanie 

inwestora lub użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. 

Zaleca się przeprowadzać próbę ciśnieniową hydrauliczną jednakże  w przepadkach uzasadnionych 

względami techniczno-ekonomicznymi mona stosować próbę pneumatyczną. 

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związany z próbami szczelności są podane w normie PN-

B   10725:1997.   Niezalenie   od   wymagań   określonych   w   normie   przed   przystąpieniem   do 
przeprowadzenia próby szczelności należy zachować następujące warunki: 

–– odcinki  poddawane  próbie  szczelności  mogą  mieć  długości  ok.  300  m w  przypadku  wykopów  o 

ścianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami – wszystkie złącza 
powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 

–  odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi 

przemieszczeniami – wykonana dokładnie obsypka, przewód na podporach lub w kanałach zbiorczych 
powinien mieć trwałe zamocowania wraz z umocnieniem złączy, 

–  wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 

–  profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie a urządzenia 
odpowietrzające powinny być zainstalowane w najwyższych punktach badanego odcinka, 

– należy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia. 

W  czasie  przeprowadzania  próby  szczelności  należy  w  szczególności  przestrzegać  następujących 

warunków: 

–  przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może być 

niższa niż 1°C, 

–  napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu, 

–  temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 

–  po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy go pozostawić na 20 godzin w celu 

ustabilizowania, 

–  po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut sprawdzać 

jego poziom, 

–  wynik próby szczelności uznaje się za pozytywny, gdy nie nastąpił w tym czasie spadek ciśnienia poniżej 

wartości ciśnienia próbnego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT (stosować w przypadku gdy umowa określa rozliczenie na podstawie kosztorysu 

powykonawczego) 

 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST 00.00 „Wymagania ogólne”  
 
 
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 

Jednostką obmiaru jest metr (m) wykonanego i odebranego wodociągu 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”  
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8.2. Badanie przy odbiorze sieci wodociągowych należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w 
pkt. 6.2. WTWiO sieci wodociągowych 
 
8.2.1. Badania przy odbiorze 

Badania odbiorowe przewodów sieci wodociągowych zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót. 

Odbiory  techniczne  robót  składają  się  z odbioru  technicznego  częściowego  dla  robót  zanikających  i 
odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. 

Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997. 
 
8.3. Odbiór techniczny częściowy 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

–  zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne odchylenie w 
planie osi  przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1 m dla przewodów z tworzyw 

sztucznych.  Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego  przewodu od przewidzianych w projekcie nie 
powinno przekraczać dla przewodów 
z tworzyw sztucznych ±0,05 m, 

–  zbadaniu prawidłowości wykonania zgrzewów, 

–  zbadaniu usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji, 

–  zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej, 

–  zbadaniu  podłoża  naturalnego  przez  sprawdzenie  nienaruszenia  gruntu.  W  przypadku  naruszenia 

podłoża naturalnego sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 

–  zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją, 

–  zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypka przewodu, który powinien być drobny i 

średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 

–  zbadaniu   szczelności   przewodu.   Badanie   szczelności   należy   przeprowadzić   zgodnie   z   PN-B 

10725:1997. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności 

przewodu,  inwentaryzacją  geodezyjną  (dopuszcza  się  inwentaryzację  szkicową)  oraz  certyfikatami  i 
deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i armatury, jest 
przedłożony  podczas  spisywania  protokołu  odbioru  technicznego  –  częściowego  (załącznik  1),  który 

stanowi   podstawę   do   decyzji   o   możliwości   zasypywania   odebranego   odcinka   przewodu   sieci 
wodociągowej.  Wymagane  jest  także  dokonanie  wpisu  do  dziennika  budowy  o  wykonaniu  odbioru 
technicznego – częściowego. 

Kierownik budowy jest  zobowiązany,  zgodnie  z art.  22  ustawy  Prawo  budowlane,  przy  odbiorze 

technicznym – częściowym przewodu wodociągowego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające 
zakryciu,  zapewnić  dokonanie  próby  i  sprawdzenia  przewodu,  zapewnić  geodezyjną  inwentaryzację 

przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 
 
 
8.4. Odbiór techniczny końcowy 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

–  zbadaniu zgodności stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacją techniczną, 

–  zbadaniu protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicznych oraz wyników 

stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

–  zbadaniu rozstawu armatury i jej działania, 

–  zbadaniu szczelności komór i studni wodociągowych, szczególnie przy przejściach rurociągów przez 

ściany. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołami odbiorów technicznych 

częściowych przewodu wodociągowego (załącznik 1), projektem z wprowadzonymi zmianami podczas 
budowy,  wynikami  badań  bakteriologicznych,  wynikami  badań  stopnia  zagęszczenia  gruntu  zasypki 
wykopu i inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego 
końcowego  (załącznik 2), na podstawie którego przekazuje się inwestorowi wykonany przewód sieci 
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wodociągowej.  Konieczne  jest  także  dokonanie  wpisu  do  dziennika  budowy  o  wykonaniu  odbioru 
technicznego końcowego. 

Teren po budowie przewodu wodociągowego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik  

budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy 
odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 

–  o wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia 

na  budowę  i  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  (w  tym  zgodnie  z  powołanymi  w 
warunkach przepisami i polskimi normami), 

–  o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy i 

sąsiadującej z budową nieruchomości. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI / jeśli umowa nie stanowi inaczej/ 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”  
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie  robót  montażowych  sieci  wodociągowych  z  tworzyw  sztucznych  może  być  dokonane 

jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 

–  określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych 
przez zamawiającego lub 

–  ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny  jednostkowe  wykonania  robót  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące  roboty  montażowe  sieci 

wodociągowych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 

–  przygotowanie stanowiska roboczego, 

–  dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

–  obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

–  przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

–  wykonanie robót ziemnych, 

–  montaż rurociągów i armatury, 

–  wykonanie prób ciśnieniowych, 

–  usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 

–  doprowadzenie terenu po budowie przewodów wodociągowych do stanu pierwotnego. 
 
 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

–  opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  odpowiednimi  instytucjami  projektu  organizacji  ruchu  na  czas 
trwania budowy, oraz jego aktualizację stosownie do postępu robót, 

–  ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji 
ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

–  opłaty za zajęcia terenu, 

–  przygotowanie terenu, 

–  konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
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–  tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

–  oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 
barier i świateł, 

–  utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
9.3.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

–  usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań, 

–  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

–  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 

późn. zm.). 

–  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

–  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

–  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 

147, poz. 1229). 

–  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

–  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 

–  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 

2086). 

–  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747). 
 

10.2. Rozporządzenia 
 

–  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. – w sprawie geodezyjnej 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  systemów  oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu 

ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

–  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów  

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
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10.3. Normy 

1. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 1: 

Wymagania ogólne 

2. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 2: 
Armatura zaporowa 

3. PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 3: 
Armatura zwrotna 

4. PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 4: 

Zawory napowietrzająco-odpowietrzające 

5. PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 5: 

Armatura regulująca 

6. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia  z  elastomerów.  Wymagania  materiałowe  dotyczące  uszczelek 

złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 

7. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia  z  elastomerów.  Wymagania  materiałowe  dotyczące  uszczelek 

złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne 

8. PN-EN 12201-1:2011  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody -- 

Polietylen (PE) -- Część 1: Wymagania ogólne 

9. PN-EN 12201-2:2011  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  przesyłania  wody. 

Polietylen (PE). Część 2: Rury 

10. PN-EN 12201-3:2011  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  przesyłania wody. 

Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 

11. PN-EN 12201-4:2012 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura 

12. PN-EN 12201-5:2011 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie 

13. PN-EN ISO 1452-1:2010  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne 

14. PN-EN ISO 1452-2:2010  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Rury 

15. PN-EN ISO 1452-3:2010  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki 

16. PN-EN ISO 1452-4:2010  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze 

17. PN-EN ISO 1452-5:2010  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do stosowania w systemie 

18. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania. 

19. PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania sprawdzające - Część 

6: Hydranty 

20. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie  w  wodę.  Wymagania  dotyczące  systemów  zewnętrznych  i  ich 

części składowych. 
 
 
10.4. Inne dokumenty 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 – COBRTI INSTAL 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 


