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1.  Wymagania ogólne ST-00 
1.1.  Przedmiot i zakres stosowania ST 
1.1.1.  Przedmiot ST  
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – ST-00 dotyczą wykonania i odbioru robót, 
które zostaną wykonane w ramach niniejszej Umowy. 
 

1.1.2.  Charakterystyka Umowy 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy wymiany przyłączy kanalizacji 
sanitarnej Ø160mm i przyłącza wodociągowego Ø110mm w budynku MOSiR w Knurowie przy 
ul. Górniczej 2 na działkach nr 785/16, 789/76, 925/76 obręb 0002 Szczygłowice. 
Przyłącza kanalizacji sanitarnej od strony ulicy Górniczej – włączenia do istniejących studni k-
146÷k-142 naleŜy wykonać w technologii bezwykopowej – cracking ze względu na istniejący 
podjazd dla osób niepełnosprawnych. 
Zakres projektu obejmuje wykonanie: 
- wymianę przyłączy kanalizacji sanitarnej Ø160mm o długości L=63,4m oraz renowację 
istniejących studni kanalizacji sanitarnej, w tym w technologii bezwykopowej L=47,3m; 
- wymianę przyłącza wodociągowego Ø110 o długości L=13,8m oraz wymianę armatury                    
i zestawu wodomierzowego, 
 

1.1.3.  Lokalizacja inwestycji 
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie śląskim w powiecie gliwickim w 
miejscowości Knurów. Inwestycja znajduje się przy ul. Górniczej 2, na działkach 
ewidencyjnych o numerach: 785/16 – działka drogowa gminna – nawierzchnia asfaltowa, 
789/76 działka gminna gdzie znajduje się budynek MOSiRu oraz działka nr 925/75 własności 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.  
 
1.1.4.  Zakres stosowania ST  
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (ST-00) naleŜy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do robót objętych Umową wskazanym w punkcie powyŜej. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
pozostałymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (ST-00) naleŜy rozumieć i stosować 
w powiązaniu z niŜej wymienionymi ST: 
 
Struktura  STWiORB 
Kod ST Nazwa ST 
ST – 01 Wytyczenie obiektów, tras i punktów wysokościowych 
ST – 02 Rozbiórka obiektów liniowych, kubaturowych i powierzchniowych 
ST – 03 Roboty ziemne i przygotowawcze 
ST – 04 Przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowe 

 
1.1.5.  Przedmiot i zakres robót obj ętych ST-00  
Zakres prac do wykonania w ramach ST-00 w szczególności obejmuje: 

• ubezpieczenie budowy; 
• sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
• sporządzenie programu zapewnienia jakości, 
• zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidację zaplecza Wykonawcy, sali narad, placów 

składowych;  
• realizację dostaw urządzeń, łącznie z transportem na teren budowy; 
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• wykonanie robót budowlano-montaŜowych na podstawie powyŜszych projektów, w tym 
m.in. odwodnienie wykopów i wymianę gruntu, jeśli będzie konieczna; 

• uiszczenie opłat za uzgodnienia, nadzory gestorów uzbrojenia terenu, konserwatora 
zabytków itp.; 

• prowadzenie pełnej obsługi geodezyjnej w czasie robót, w tym sporządzenie operatów, 
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, sporządzenie dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej i przekazanie jej do właściwego ośrodka; 

• wywóz, zagospodarowanie lub utylizację odpadów powstałych w związku 
z prowadzonymi robotami, w tym nadmiaru ziemi, materiału z rozbiórki nawierzchni i 
obiektów, demontowanych instalacji, osadów i zanieczyszczeń z opróŜnianych 
obiektów, itp.; 

• wykonanie instrukcji i oznakowań obiektów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz. U. 96, poz. 437) ; 

• zorganizowanie i przeprowadzenie prób, badań i odbiorów; 
• sporządzenie dokumentacji powykonawczej; 
• uporządkowanie i odtworzenie terenu po zakończeniu budowy; 
• przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektów do uŜytkowania,  
• świadczenie usług gwarancyjnych. 

 
Zapewnienie, w okresie gwarancji, pełnego i nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego, w tym 
przeglądów (wraz z materiałami, częściami zuŜywającymi się, środkami smarnymi, itp. 
kompletnym zapotrzebowaniem)  wymaganych przez Dostawców urządzeń dla utrzymania 
gwaracji. 
  
Inspektor Nadzoru wymaga, Ŝe jeśli konieczne będzie przeprowadzenie działań 
niewymienionych w DP; STWiORB i PR, a  koniecznych dla prawidłowego przeprowadzenia 
robót  inwestycyjnych, to Wykonawca musi je uznać za włączone zarówno do zakresu Umowy 
jak i do Zatwierdzonej Kwoty Umowy. Koszt wszystkich takich prac Wykonawca ujmie na 
własne ryzyko w Kwocie Umowy.  
 
1.1.6.  Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe  
Wszelkie prace towarzyszące oraz tymczasowe niezbędne dla wykonania przedmiotu 
zamówienia Wykonawca przyjmuje, Ŝe są objęte zakresem zamówienia i ujęte 
w Zatwierdzonej Kwocie Umowy. Wykonawca we własnym zakresie zapewni zaplecze 
budowy, place składowe i pomieszczenia magazynowe dla potrzeb realizacji przedmiotu 
zamówienia. Przyłącza energetyczne, telefoniczne, doprowadzenie wody i odprowadzenie 
ścieków, a takŜe ogrodzenie, oświetlenie i drogi tymczasowe dla potrzeb zaplecza budowy, 
placów składowych, pomieszczeń magazynowych i terenu budowy zapewni Wykonawca we 
własnym zakresie .  
Zatwierdzona Kwota Umowy realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę będzie 
uwzględniać wszystkie koszty związane z przygotowaniem terenu budowy, a takŜe ochroną i 
uŜytkowaniem zaplecza budowy, placów składowych, pomieszczeń magazynowych i terenu 
budowy, w tym koszty zakupu energii, usług telefonicznych, koszty zakupu i transportu wody, 
koszty odprowadzania i oczyszczania ścieków. 
1.1.7.  Określenia podstawowe  
PoniŜej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich STWiORB. 
Wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
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Armatura.  RóŜnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco – 
odpowietrzające, których zadaniem jest sterowanie przepływem ścieków oraz opróŜnianiem 
i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków. 
Chodnik.  Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony. 
Dokumentacja projektowa (DP).  Dokumentacja słuŜąca do opisu przedmiotu zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę 
zgodnie w wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku 
(Dz. U. nr 202 poz. 2072). 
Droga tymczasowa (monta Ŝowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 
Dziennik budowy.  Dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami). 
Infrastruktura techniczna.  Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 
funkcjonowanie całości lub części załoŜonych procesów technicznych. 
Jezdnia.  Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym 
pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdów. 
Kanalizacja.  Sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które słuŜą do 
odprowadzania ścieków i/lub wód powierzchniowych od przyłączy do oczyszczalni lub innego 
miejsca utylizacji. 
Kanalizacja sanitarna . Kanał stanowiący całość techniczno-uŜytkową (kanalizację), albo jego 
część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) słuŜący do 
odprowadzania ścieków sanitarnych (bytowo-gospodarczych). 
Kanał. Przewód lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu 
odprowadzenia ścieków i/lub wód powierzchniowych z więcej niŜ z jednego źródła. 
Kierownik budowy.  Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
Kolektor.  Kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków 
(sanitarnych) i ich transportu do oczyszczalni lub odbiornika. 
Ksi ąŜka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami słuŜący do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru faktycznie wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru. 
Kształtki.  Wszelkie łączniki słuŜące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 
Laboratorium.  Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Mapa zasadnicza.  Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne 
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach 
ewidencji gruntów i budynków, a takŜe sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i 
podziemnych. 
Materiały. Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z DP i STWiORB. 
Nawierzchnia. Warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń 
od ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Niweleta. Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 
osi przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp. 
Objazd . Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
okręŜnego ruchu publicznego na okres budowy. 
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Odpowiednia (bliska) zgodno ść. Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Plan BIOZ.  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 
Nr 120, poz. 1126). 
Podło Ŝe. Grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod kanalizacją lub wodociągiem lub obiektami 
do głębokości przemarzania. 
Polecenie Inspektora Nadzoru.  Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
Pompownia ścieków. Obiekt, konstrukcja wraz z wyposaŜeniem przeznaczona do 
przesyłania ścieków przewodami tłocznymi lub do miejscowego podnoszenia ścieków. 
Pozwolenie na budow ę. Decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy. 
Prawo budowlane.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami 
i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulująca działalność obejmującą projektowanie, 
budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania 
organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 
Projektant.  Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem DP. 
Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na 
budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 
z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z późniejszymi zmianami).  
Próby.  Próby, badania i sprawdzenia wymienione w STWiORB. 
Przedmiar Robót (PR) 
Przeszkoda naturalna.  Element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, itp. 
Przeszkoda sztuczna.  Dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg, itp. 
Przył ącze kanalizacyjne.  Odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną 
w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od 
strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej. 
Rekultywacja.  Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Remont.  Wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających 
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji. 
Reper. Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą słupa 
betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp. 
Ruroci ąg grawitacyjny.  System kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile 
cięŜkości a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku 
częściowego napełnienia 
Ruroci ąg tłoczny . Przewody, przez które tłoczone są ścieki. 
Sieć. Przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi 
dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 
Studzienka kanalizacyjna.  Studzienka betonowa o średnicy co najmniej 1,2 m 
przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonania czynności eksploatacyjnych oraz 
studzienki z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm i 600 mm przystosowane do współpracy 
z wozem asenizacyjnym. 
Ścieki. Wprowadzane do wód lub do ziemi: 
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• wody zuŜyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze, 
• wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, 

pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności 
z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, 
baz transportowych oraz dróg i parkingów, 

• inne rodzaje wód zuŜytych, wykorzystanych, odciekowych, z odwodnień - wymienione 
w ustawie z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747). 

 
Ścieki bytowe. Ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz 
uŜyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania 
gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliŜonym składzie pochodzące z tych budynków.  
Ścieki komunalne . Ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami 
przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami 
słuŜącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków 
komunalnych. 
Teren budowy.  Przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Urządzenia kanalizacyjne.  Sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych słuŜących 
do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające 
i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków. 
Urządzenia wodoci ągowe.  Ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, 
urządzenia słuŜące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia 
regulujące ciśnienie wody. 
Woda przeznaczona do spo Ŝycia przez ludzi (woda pitna). Woda w stanie pierwotnym lub 
po uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania Ŝywności lub innych celów domowych, 
niezaleŜnie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, 
w butelkach lub pojemnikach. 
Wpust ściekowy uliczny . Wpust odbierający wody opadowe z terenu drogi do kanalizacji 
deszczowej. Wykonany z odstojnikiem, zasyfonowany, z koszem podczyszczającym i kratą 
typu cięŜkiego, zawiasową, osadzoną na pierścieniu odciąŜającym (zamontowaną 
w krawęŜniku). 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robót B udowlanych (STWiORB).  Zbiór 
procedur wykonawczych. 
Zadanie budowlane. Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych 
z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji lub jej elementu. 
Inspektor Nadzoru  Inspektor, który moŜe być reprezentowany przez wybrane przez siebie 
osoby lub firmy. 
Złączka.  Element rurociągu słuŜący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą końcami 
dwóch elementów wraz z ich uszczelnieniem. 
 
1.1.8.  Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do 
wybudowania obiektów budowlanych zgodnie z przekazaną Dokumentacją Projektową przez 
Zamawiającego oraz w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 
1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa poŜarowego, 
c) bezpieczeństwa uŜytkowania, 
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d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,  

2) warunki uŜytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w 

energię cieplną i paliwa, przy załoŜeniu efektywnego wykorzystania tych 
czynników, 

b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,  
3) moŜliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
4) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
5) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
6) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 
7) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
8) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 

interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
9) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.  

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z DP, 
STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Na wniosek Wykonawcy,  Inspektora Nadzoru przekaŜe mu teren budowy. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili przejęcia robót przez 
Inspektora Nadzoru. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt.  
 
1.1.9.  Dokumentacja budowy  
Dokumenty Wykonawcy 
KaŜdy dokument Wykonawcy będzie, po uznaniu go za nadający się do uŜytku, przedłoŜony 
Inspektorowi Nadzoru do weryfikacji i zatwierdzenia. 
Na dokumenty Wykonawcy składają się między innymi: 

• program zapewnienia jakości, 
• program i plan płatności, 
• wszelkie dodatkowe projekty, których konieczność wykonania wyniknie w trakcie 

wykonywania prac projektowych lub w trakcie robót (np. projekt zabezpieczenia czy 
przebudowy istniejącego uzbrojenia), 

• raporty zawierające wyniki testów, 
• dokumentacja odbiorowa, 
• dokumentacja powykonawcza (łącznie z inwentaryzacją geodezyjną i pisemnymi 

oświadczeniami potwierdzającymi dotrzymanie wcześniejszych warunków 
i uzgodnień), 

• instrukcje rozruchu, 
• instrukcje obsługi i konserwacji, 
• instrukcje pozostałe (komplet – w tym bhp, ppoŜ, 1 pomocy, itp.) 
• ksiąŜki budowlane obiektów, 
• materiały szkoleniowe. 

 
Dokumenty Budowy 
Dziennik Budowy.  Dziennik Budowy oznacza dokument zatytułowany po polsku Dziennik 
Budowy, który Wykonawca na podstawie upowaŜnienia Inspektora Nadzoru winien uzyskać 
w imieniu Inspektora Nadzoru przy rozpoczęciu robót budowlanych. Dziennik Budowy będzie 
prowadzony przez Wykonawcę na terenie budowy oraz uŜywany zgodnie z wymaganiami Art. 
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45 polskiego Prawa Budowlanego.  
Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, i tp.  Dzienniki laboratoryjne, deklaracje 
zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru. 
Inne dokumenty budowy.  Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych 
powyŜej następujące dokumenty: 

• polecenie rozpoczęcia robót, 
• protokoły przekazania Terenu Budowy, 
• ewentualne umowy cywilno-prawne, 
• świadectwa odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na 
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, 
przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone według wskazań Inspektora Nadzoru 
powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca 
winien dokonywać w ustalonych z Inspektorem Nadzoru okresach czasu archiwizacji, równieŜ 
na nośnikach elektronicznych. Inspektor Nadzoru będzie miał pełne prawo dostępu do 
wszystkich dokumentów budowy. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru. 
 
1.1.10.  Informacje o prowadzeniu budowy  
Wymagania w zakresie prowadzenia robót 
Organizacja robót.  Roboty wykonywane będą według szczegółowego Harmonogramu 
Realizacji Przedmiotu Zamówienia, który opracuje Wykonawca. Program będzie uwzględniał 
podział robót na uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo etapy. 
Zgodno ść robót z Dokumentacj ą Projektow ą. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić 
roboty na podstawie i w zgodności z przekazaną Jemu przez Zamawiającego DP, STWiORB, 
i dodatkowymi opracowaniami niezbędnymi do realizacji robót. Wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z opracowań wymienionych powyŜej są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
i dokumentacjach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  
Przyjmuje się jako zasadę, którą będzie stosował Wykonawca przy realizacji projektu, Ŝe 
w przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków Dane 
określone w dokumentacji projektowej będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 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 STWiORB lub 
z dokumentacją projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
Ochrona i utrzymanie robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót (np. 
ochronę znaków geodezyjnych, ochronę miejsc budowy w trakcie jej trwania) i za wszelkie 
materiały i urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wystawienia 
Świadectwa Przejęcia. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty w stanie zadowalającym do czasu wystawienia 
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Świadectwa Przejęcia. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 
 
Tablice informacyjne budowy 
Wykonawca, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie 
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002 nr.108, poz.953 wraz z 
późniejszymi zmianami) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie 
tablicy informacyjnej. 
 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich  
Wykonawca będzie zobowiązany wykonać inwestycję w sposób zapewniający ochronę 
uzasadnionych interesów osób trzecich. 
Wykonawca uzyska zgody na wejście w teren, na którym projektowane będą roboty 
budowlane, od władających tymi nieruchomościami.  
Wykonawca, przy realizacji sieci zapewni zachowanie minimalnych odległości od budynków, 
sieci uzbrojenia i innych budowli, zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami 
właściwych norm, a w przypadku kolizji lub nie zachowania minimalnych odległości od 
budynków, sieci lub innych budowli zaprojektuje i wykona – w uzgodnieniu z właściwymi 
gestorami – odpowiednią przebudowę lub zabezpieczenia. 
Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie istniejących budynków, a takŜe właściwe 
oznakowanie i zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego 
przed uszkodzeniami w czasie prowadzonych robót. W przypadku wystąpienia uszkodzenia 
Wykonawca będzie zobowiązany do natychmiastowego powiadamiania o uszkodzeniu 
Inspektora Nadzoru oraz właściwego gestora. Uszkodzenia będą usuwane na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ewentualne szkody powstałe z winy 
Wykonawcy w związku z prowadzonymi robotami. 
Wykonawca zabezpieczy i oznakuje strefy prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Wokół wykopów Wykonawca zapewni poręcze ochronne (o wysokości 1,1m, 
w odległości 1 m od wykopu), zaopatrzone w napis „Osobom postronnym wstęp wzbroniony”, 
a w nocy w czerwone światła ostrzegawcze. 
 
Ochrona środowiska w trakcie trwania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. w okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie: 

• 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 terenu budowy a 
w szczególności: 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. 1994 nr 92 poz. 880. 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628. 
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229. 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 

warunków, jakie naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego Dz. U. 
2014 poz. 1800. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu 
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Dz. U. 2006 nr 136 poz. 964. 
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- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
Dz. U. 1996 nr 132 poz. 622. 

Ponadto Wykonawca będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, 
magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, środki ostroŜności i zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, moŜliwością powstania poŜaru. 
Wykonawca będzie prowadził roboty w sposób zapewniający w moŜliwie największym stopniu 
ochronę i zachowanie istniejącego drzewostanu. 
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza  się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 
Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na terenie budowy i na zewnątrz 
terenu budowy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunków pracy. Wykonawca jest 
zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy, zabezpieczenia dojść do 
budynków i posesji w okresie realizacji Umowy do momentu wystawienia Świadectwa 
Przejęcia. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Przy pracach budowlanych naleŜy w trosce o ochronę zdrowia pracowników oraz osób 
trzecich przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad bhp zawartych w przepisach 
i normach branŜowych. 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na zagroŜenia bezpieczeństwa zdrowia i Ŝycia wynikające 
z prowadzenia robót liniowych i montaŜowych na terenie prowadzonych prac budowlanych: 

• właściwy rozładunek cięŜkich materiałów, 
• składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp 

w miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych, 
• zagroŜenia przy transporcie wewnętrznym cięŜkich materiałów i urządzeń z miejsca 

składowania do miejsca montaŜu (m. in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza 
strefą niebezpieczną wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy 
transporcie), 

• zagroŜenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montaŜu cięŜkich 
elementów prefabrykowanych. 

 
Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowiązany 
przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Przed przystąpieniem do rozruchu sporządzić instrukcje bhp i instrukcje stanowiskowe, 
o których mowa w Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
01.10.1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i 
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993, nr 96 poz. 437).  
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Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku. 
 
Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany na podstawie odpowiednich 
przepisów, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
 
Zaplecze Wykonawcy 
Wykonawca robót zobowiązany jest zorganizować i zabezpieczyć teren budowy oraz zaplecze 
Wykonawcy z biurem. Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy teren budowy oraz zorganizuje 
i będzie utrzymywał zaplecze. 
Zaplecze Wykonawcy składać się będzie z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów 
składowych, warsztatów oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji 
robót objętych Umową. WyposaŜenie biura winno zapewniać właściwe warunki kierowania 
budową oraz środki techniczne pozwalające na pełen kontakt z Inspektorem Nadzoru. 
Wykonawca winien wyposaŜyć biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednią ilość toalet. 
Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po przejęciu robót przez Inspektora 
Nadzoru. 
Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy obejmuje min.: 

• Opracowanie i uzgodnienie z  Inspektorem Nadzoru (przed przystąpieniem do robót) 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na okres realizacji robót zgodnie z Ustawą 
Prawo Budowlane i odpowiednim Rozporządzeniem wykonawczym (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 z dnia 10 lipca 2003). 

• Wykonanie objazdów/przejazdów. 
• Dostarczenie i instalacja wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich 

jak: zapory, światła i znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do zabezpieczenia Terenu 
Budowy. 

• Opłaty lub dzierŜawy terenu, pomieszczeń, itd. 
• Zorganizowanie i utrzymywanie sali narad o powierzchni nie mniejszej niŜ 25 m2 

z wyposaŜeniem, parkingiem na 3 stanowiska i zapewnionym dostępem do toalet. 
• Przygotowanie terenu. 
• Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, 

oznakowań i drenaŜu. 
• Przebudowę urządzeń obcych. 
• Zorganizowanie zaplecza Wykonawcy wraz z biurem Wykonawcy (zainstalowanie 

wszystkich niezbędnych urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, 
placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robót). 

 
Utrzymanie Terenu Budowy obejmuje min.: 
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• Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł. 

• Obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających. 
• Zapewnienie przejazdów i dojazdów. 
• Utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacyjne związane z uŜytkowaniem 

zaplecza, wynajmem pomieszczeń). 
 

Likwidacja tymczasowych urządzeń zabezpieczających i zaplecza Wykonawcy obejmuje: 
• Usunięcie wbudowanych tymczasowych materiałów i oznakowania. 
• Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
• Likwidację zaplecza Wykonawcy (usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg 

dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów, zabezpieczeń, oczyszczenie terenu 
i doprowadzenie go do stanu pierwotnego). 

 
PowyŜsze naleŜy uwzględnić w cenie oferty. 
 
Warunki dotyczące organizacji ruchu 
W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona lub zorganizuje ewentualne drogi 
objazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i wygody 
pracowników, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo. 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. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia 
terenu budowy w całym okresie realizacji Umowy. 
 
 
Ogrodzenie terenu budowy 
Jeśli to konieczne, Wykonawca ogrodzi terenu budowy oraz zaplecza. 
NaleŜy natomiast bezwzględnie zabezpieczyć (ogrodzić) wszelkie wykopy związane 
z budową, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
 
Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone do 
ruchu i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich szkód w ten sposób 
wywołanych.  
 
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 w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 
Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany powiadomić 
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pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym 
terminie zakończenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami 
zawartymi w dokumentach budowy, wszystkie organy i instytucje oraz właścicieli i 
dzierŜawców terenu objętego budową. 
Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 
których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Wykonawca zobowiązany jest równieŜ do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 
wszystkich właścicieli lub dzierŜawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 
Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposobem 
zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg 
montaŜowych, a takŜe opisze wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.  
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Umowy.  
 
Nadzór archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna 
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru, 
Zamawiającego oraz Konserwatora Zabytków. Do momentu uzyskania od Inspektora Nadzoru 
pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić robót (na danym 
obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, Ŝe dalsze roboty mogą być prowadzone 
pod nadzorem odpowiednich słuŜb. Prowadzenie robót pod nadzorem archeologicznym oraz 
Konserwatora Zabytków zostanie rozliczone w ramach zamówienia uzupełniającego. 
Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 
kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemoŜliwa okaŜe 
się korekta harmonogramu robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do 
wystąpienia o dodatkowy czas na ukończenie robót w trybie zgodnym z postanowieniami 
Umowy. 
 
Wycinka drzew i krzewów oraz przesadzanie drzew 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub 
przesadzania drzew i krzewów. Przed przystąpieniem do wycinki lub przesadzania 
wymagających pozwolenia Wykonawca wykona (na swój koszt) w razie konieczności raport 
dendrologiczny inwentaryzujący stan zieleni na terenie objętym robotami oraz inne niezbędne 
opracowania i dokumentacje. 
Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, 
rozładunek, opłaty za składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca.  
Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych 
prawem zezwoleń i zatwierdzeniu ich i akceptacji przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac 
Wykonawca zapłaci kary za zniszczenie zieleni.  
 
1.1.11.  Informacje o ubezpieczeniu budowy  
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 
działalności w zakresie: 

• organizacji robót budowlanych, 
• zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
• ochrony środowiska, 
• warunków bezpieczeństwa pracy, 
• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
• zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 
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• zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 
 

Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia budowy.  
Przedmiotem ubezpieczenia powinien być obiekt w trakcie budowy lub montaŜu wraz ze 
wszelkim mieniem znajdującym się na terenie budowy.  
Ubezpieczenie powinno obejmować: 

• roboty umowne, sprzęt i wyposaŜenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny 
budowlane, materiały i narzędzia budowlane, uprzątnięcie pozostałości po szkodzie;  

• odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem prac budowlano-montaŜowych 
z tytułu szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych na terenie budowy lub w jego 
sąsiedztwie w związku z prowadzeniem prac budowlano-montaŜowych osobom 
trzecim; 

• odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód osobowych wyrządzonych personelowi 
Wykonawcy; 

• ryzyko zawodowe, które obejmie ryzyko zaniedbań zawodowych w projektowaniu 
robót. 

 
Ubezpieczenie musi obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, 
uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Będzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, 
w szczególności: poŜaru, uderzeń pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, 
huraganu, gradu, osunięcia się ziemi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi.  
 
1.2.  Wymagania dotycz ące wła ściwo ści wyrobów budowlanych  
1.2.1.  Wymagania formalne  
Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy stosować wyłącznie te wyroby budowlane 
(materiały i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa 
o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. – Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i które posiadają 
właściwości uŜytkowe umoŜliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie podstawowych wymagań.  
Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy stosować: 
• Wyroby budowlane dla których: 

a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do 
wyrobów podlegających tej certyfikacji, 
b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności 
z Polską Normą lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nieobjętych 
certyfikacją określoną w lit. a, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego 
z wymagań podstawowych; 

• Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

• Wyroby budowlane: 
a) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano ceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 
zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 
wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
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• Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby 
wykonane według indywidualnej DP sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 
uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, Ŝe zapewniono 
zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodności zostały określone w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób ich znakowania znakiem budowlanym 
(Dz. U. nr 198 poz. 2041)  
Dopuszczalne stęŜenia i natęŜenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposaŜenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi określa Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 
z dnia 12.03.1996r.  
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne 
z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru Zamawiającego. W oznaczonym 
czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektora 
Nadzoru. 
 
1.2.2.  Źródła szukania materiałów  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie 
postępu robót.  
 
1.2.3.  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 Inspektora Nadzoru  i jest zobowiązany dostarczyć Inspektora Nadzoru   wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektora Nadzoru i Zamawiającemu .  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku 
i Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu 
przy ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru.  
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru Zamawiającego, 
Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.  
 
1.2.4.  Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
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będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będzie miał 
zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji. 
 
1.2.5.  Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
 
1.2.6.  Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
 
1.2.7.  Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli DP lub STWiORB przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  o swoim zamiarze co 
najmniej 2 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
1.2.8.  Akceptacja materiałów i urz ądzeń przez Inspektora Nadzoru  
Wszystkie materiały i urządzenia przeznaczone dla robót muszą zostać zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru  przed ich zamówieniem. Inspektor Nadzoru moŜe polecić 
przeprowadzenie testów na materiałach, urządzeniach przed ich dostarczeniem na plac 
budowy oraz moŜe on polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe juŜ 
po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów, urządzeń do 
jakichkolwiek części robót odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji i testów. 
Wykonawca przedstawi na Ŝyczenie Inspektora Nadzoru  próbki do jego akceptacji, a przed 
przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, Ŝe są one faktycznie reprezentatywne pod 
względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i 
inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym 
próbkom. 
Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia 
do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenie polskich tłumaczeń dokumentów związanych 
z materiałami, a istniejących w innych językach. 
ChociaŜ inwestycja będzie oparta o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają 
równieŜ urządzenia skonstruowane według innych standardów międzynarodowych 
i spełniające kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym 
dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów 
potwierdzających powyŜszą zgodność. Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia Wykonawcy 
z jego zobowiązań wynikających z tej Umowy i róŜnych gwarancji zawartych w niniejszym 
dokumencie. 
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1.3.  Sprzęt i maszyny budowlane  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt uŜywany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w DP i  STWiORB, Programie Zapewnienia Jakości lub Projekcie 
Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Umowie i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru  kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli STWiORB przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru  nie 
moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
Umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
1.4.  Środki transportu 
1.4.1.  Wymagania ogólne  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Umowie 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 obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru 
będą usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do placu budowy. 
 
1.4.2.  Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wszelkie uŜyte środki transportu winny spełniać wymagania określone 
w Ustawie o transporcie drogowym oraz ustawie prawo o ruchu drogowym. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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1.5.  Wymagania dotycz ące wykonania robót budowlanych 
1.5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DP, STWiORB, 
Projektem Zapewnienia Jakości, Projektem Organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w DP. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do placu budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z  
Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynków 
połoŜonych w zasięgu oddziaływania prac (w tym obligatoryjnie w odległości mniejszej niŜ 8 m 
od trasy kanalizacji, a w przypadku stosowania młota pneumatycznego, dla budynków 
mieszczących się w odległości mniejszej niŜ 20 m) oraz wykona zabezpieczenia tymczasowe i 
sporządzi odpowiednie protokoły, zawierające równieŜ dokumentację fotograficzną. 
 
1.5.2.  Prace geodezyjno-kartograficzne  
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną. 
Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie . Opracowanie geodezyjne projektu naleŜy 
opierać na osnowie geodezyjnej. 
Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystąpi o udostępnienie punktów osnowy 
geodezyjnej do odpowiedniego Punktu Zasobów Geodezyjnych. 
Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami DP, podlegają 
geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe 
budowanych obiektów, a w szczególności: 

• główne osie rurociągów i obiektów naziemnych i podziemnych, 
• stałe punkty wysokościowe – repery.  

 
Czynno ści geodezyjne w toku budowy . Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 

• geodezyjną obsługę budowy i montaŜu obiektów budowlanych, 
• wykonywanie wszelkich pomocnych szkiców geodezyjnych jako załączników do księgi 

obmiarów i wniosków, 
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych, 
• wznowienie znaków granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robót. 

Geodezyjna obsługa budowy i montaŜu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary 
kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów 
geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu.  
Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do 
dziennika budowy lub montaŜu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi 
budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli połoŜenia poszczególnych elementów obiektu 
budowlanego, zawierające dane geodezyjne umoŜliwiające wznowienie lub kontrolę 
wyznaczenia.  
 
Czynno ści geodezyjne po zako ńczeniu budowy.  Po zakończeniu budowy poszczególnych 
obiektów budowlanych naleŜy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu 
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania 
działki lub terenu. 
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Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. Operat geodezyjny wchodzący w skład 
dokumentacji budowy powinien zawierać dokumentację geodezyjną sporządzoną na 
poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli połoŜenia 
poszczególnych elementów obiektu budowlanego. 
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej powinna zawierać dane umoŜliwiające wniesienie zmian na mapę 
zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 
Dokumentacja musi zostać sporządzona w formie papierowej i elektronicznej. 
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje: 

• do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji w formie 
i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, 

• kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
 

1.5.3.  Zgodno ść robót z obowi ązującymi przepisami  
Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do 
wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 

1. Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 
a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa poŜarowego, 
c) bezpieczeństwa uŜytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

2. Warunki uŜytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, 

w energię cieplną i paliwa, przy załoŜeniu efektywnego wykorzystania tych 
czynników, 

b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów. 
3. MoŜliwość utrzymania właściwego stanu technicznego. 
4. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 
5. Ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej. 
6. Ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską. 
7. Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej. 
8. Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 

interesów osób trzecich. 
9. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.  
 

1.5.4.  Harmonogram robót  
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektora Nadzoru  do akceptacji 
harmonogramu całej budowy oraz harmonogramy rozruchów i tymczasowych eksploatacji w 
trybie i na warunkach przewidzianych w Umowie. 
 
1.5.5.  Prowadzenie prac rozbiórkowych  
Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania naleŜy złoŜyć w miejscu 
wskazanym przez Inspektora Nadzoru i pozostawić do jego dyspozycji. 
Pozostałe materiały Wykonawca na własny koszt usunie z placu budowy oraz podda 
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach. 
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1.5.6.  Wycinka zieleni  
Zakres prac obejmuje wykonanie wycinki drzew (wymagających pozwolenia) zgodnie 
z inwentaryzacją zieleni i drzew owocowych (niewymagających uzyskania pozwolenia) oraz 
krzewów (wymagających pozwolenia), krzewów owocowych na terenie przeznaczonym pod 
budowę. 
Wykonawca posegreguje wyciętą zieleń i odwiezie materiał z wycinki na odpowiednie 
składowisko wraz z utylizacją wybrane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem 
Nadzoru. 
 
1.6.  Kontrola jako ści  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. 
Jednostki miar . Jednostki miar będą określane jedynie w systemie metrycznym (SI) UŜywane 
jednostki wykazano w poniŜszej tabeli. 
UŜywane jednostki miar 
Parametr  Jednostka  Warto ść / przeliczn ik  

Czas 

Sekunda 1s, s 
Minuta 1 min = 60 s 
Godzina 1 h =60 min=3600 s 
Doba 1 d=24 h=86 000 s 

Długość 
Metr 1 m 
Milimetr 1 mm = 0,001 m 

Powierzchnia metr kwadratowy 1 m2 

Objętość  
metr sześcienny 1 m3 
1 litr 1 l = 0,001 m3 

Masa  
Kilogram 1 kg 
Tona 1 t =.1000 kg 

Siła  
Niuton 1 N = 1 m kg/s2 
Kiloniuton 1 kN = 1000 N 

NapręŜenie 
 1 kN/m2 
 1 N/mm2 

Ciśnienie 
pascal 1 Pa = 1 N/m2 
milibar 1 mbar = 102 Pa 

Moc 
wat 1 w = 1m2 kg/s3 
kilowat 1 kW = 1000 W 

Temperatura stopień Celsjusza 1 C 
 
Normy.  Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branŜy budowlanej 
w Polsce jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo budowlane” (Dz.U z 2003 Nr 207, poz. 
2016 (tekst jednolity) oraz Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności 
(Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360). 
Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac 
będzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe wytyczne nie 
stanowią inaczej, a ich jakość nie jest niŜsza niŜ tam określona.  
KaŜdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
musi być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia: 

• z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na 
Znak Bezpieczeństwa, 

• z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu, 
• z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej 

Normy, lub wyrobu, którego właściwości uŜytkowe (odnoszące się do wymagań 
podstawowych) róŜnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie. 
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Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi procedurami 
atestacyjnymi: 

• Certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa. Na wyrób wydawany jest Certyfikat na Znak 
Bezpieczeństwa. Wykaz wyrobów objętych certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa (oraz 
jednostki wydające Certyfikaty) określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru 
deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728) 
oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 
1998 roku w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego 
wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych 
i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637), 
a takŜe Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 
1998 roku w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107 poz. 679). 

• Certyfikację zgodności. Na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską Normą 
lub Certyfikat Zgodności z Aprobatą Techniczną. 

• Deklaracja zgodności producenta. Producent wydaje Deklarację Zgodności z Polską 
Normą lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną. Zasady wydawania i wzór 
deklaracji zgodności określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru 
deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728). 

Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie 
mające istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane 
i stosowane według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te są 
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez 
konieczności przeprowadzania oceny przydatności, atestacji zgodności oraz ich znakowania. 
Wykaz tych wyrobów określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z 24 lipca 1998 roku, w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego 
wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99 z 1998, poz. 637). 
Pozostałe wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegają 
procedurom określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 05 
sierpnia 1998 roku. 
Tam gdzie w STWiORB opisano stosowane materiały i surowce, będą one zgodne z podanymi 
danymi szczegółowym. Materiały i surowce nie objęte polskimi normami będą reprezentowały 
najwyŜszą jakość w swojej klasie. 
Przepisy przywołane: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo budowlane” (Dz.U z 2003 Nr 207, poz. 2016 – 
tekst jednolity). 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2004 nr 204 
poz. 2087). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 
roku w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 
roku w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego 
wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych 
i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637). 
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• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 
roku w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107 poz. 679). 

• Odbiór wymiarów. Sprawdzenie wykonanych robót pod względem wymiarów nastąpi 
według obowiązujących norm, a w szczególności PN-ISO 3443-8:1994. 

Normy przywołane: 
• PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących 

dokładności wymiarów. 
• PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów 

odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola 
statystyczna. 

• PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 
budowlanych. 

• PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi 
wartości stosowane do wyznaczania tolerancji. 

• PN-ISO- 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków 
i elementów budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych. 

• PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków 
i elementów budowlanych. Metody i przyrządy. 
 

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiały będą zdolne do funkcjonowania 
w sposób określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą 
występować na miejscu budowy. Wykonawca moŜe zakładać, Ŝe warunki te będą się mieścić 
w następujących granicach: 

• Temperatura w cieniu:  -30 do +35 ºC. 
• Wilgotność:     0 do 95 %. 
• Ciśnienie atmosferyczne:  850 do 1200 mbar. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób 
szczelności oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru lub Zamawiający moŜe zaŜądać 
od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP 
i STWiORB. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru 
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru  świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie 
miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości (PZJ), 
aby wykazywać stosowanie się do wymagań Umowy. Program ten będzie zgodny 
z wymaganiami podanymi w Umowie. 
Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających 
stosowanie się do nich, będą przedkładane Inspektorowi Nadzoru  do jego wiadomości, przed 
rozpoczęciem kaŜdego etapu realizacji. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są 
określone w STWiORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru  świadectwa, Ŝe wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor 
Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
 
1.6.1.  Program zapewnienia jako ści (PZJ)  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bezpieczeństwo i higienę pracy - 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 sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
- wyposaŜenie 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 takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi Nadzoru ; 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

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

- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
- dla kaŜdego typu przeprowadzanych kontroli program zapewnienia jakości 

powinien opisać typ kontroli, metodę, zakres, czas i częstotliwość 
przeprowadzania, kryteria dopuszczalności i dokumentację jak równieŜ podać kto 
jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.). 
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1.6.2.  Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora Nadzoru  będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru.  
 
1.6.3.  Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, 
stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. W konstrukcjach stalowych wyposaŜenia obiektów kubaturowych, pompowni, komór 
zasuw, itp. minimum 20% spawów winno podlegać kontroli rentgenowskiej. W przypadku 
wykrycia w badanej próbie wad spawów skontrolować naleŜy wszystkie spawy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i 
o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
1.6.4.  Inspekcje telewizyjne  
Wykonawca jest zobowiązany, wykonane sieci poddać inspekcji telewizyjnej po zasypaniu 
wykopów, a powstała w wyniku inspekcji dokumentacja stanowić będzie jeden z elementów 
odbioru robót. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru  raporty  z przeprowadzonych 
inspekcji telewizyjnych przyłączy.  
 
1.6.5.  Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru  kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ 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.  
 
1.6.6.  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  
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. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiORB, na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Umową. W takim przypadku całkowite 
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koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
1.6.7.  Certyfikaty i deklaracje  
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru moŜe 
dopuścić do uŜycia materiał które jest: 

1) oznakowany CE, co oznacza, Ŝe dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

3) oznakowany znakiem budowlanym, albo 
4) posiada deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, które spełniają wymogi STWiORB. 
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania dokumentów, 
wprowadzających do obrotu kaŜdą partię wyrobu dostarczoną do robót, określających 
w sposób jednoznaczny jego cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane 
przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 
tych dokumentów i wyniki badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru . 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - waŜne legalizacje mogą być badane w dowolnym 
czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z wymaganiami STWiORB to 
takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
1.6.8.  Rękojmie i instrukcje fabryczne  
Wykonawca udzieli rękojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich części przekazane 
Inspektorowi nadzoru  do czasowego uŜytkowania w celu umoŜliwienia prowadzenia dalszych 
robót pozostają w gestii Wykonawcy do czasu ich przejęcia, chyba Ŝe Inspektor Nadzoru 
postanowi inaczej. 
Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji dostarczonych z elementami 
i wyposaŜeniem i wyda je Inspektorowi Nadzoru  w dniu przejęcia robót.  
Wykonawca zapewni organizację serwisu naprawczego zapewniającą przystąpienie do 
usuwania awarii w czasie nie dłuŜszym niŜ 24 godziny od momentu otrzymania 
zawiadomienia bez względu na dzień tygodnia. 
 
1.6.9.  Dokumentacja budowy  
Dokumentację budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Umowy, stanowią 
w szczególności: 

1) Pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, 
Informacją BIOZ, przedmiarem robót. 

2) Dziennik budowy. 
3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze. 
4) KsiąŜka obmiarów. 
5) Komunikaty zgodne z warunkami Umowy (polecenia, powiadomienia, prośby, zgody, 

zatwierdzenia, świadectwa, itp.). 
6) Harmonogram robót. 
7) Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez warunki 

Umowy załącznikami. 
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8) Protokóły z prób, inspekcji, odbiorów. 
9) Dokumenty zapewnienia jakości. 
10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze. 
11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi. 
12) Szkice geodezyjne. 
13) Protokoły przekazania robót. 
14) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

 
Dokumenty zapewnienia jako ści . Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia itp., 
receptury, wyniki badań kontrolnych itp. oraz inne dokumenty będą prowadzone według 
wymagań programu zapewnienia jakości.  
Dokumenty te będą wymagane podczas odbiorów i prób końcowych robót. Inspektor Nadzoru 
powinien mieć nieograniczony dostęp do tych dokumentów. 
Przechowywanie dokumentów budowy . Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty 
oraz wszelkie inne związane z realizacją Umowy będą przechowywane na placu budowy 
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane 
w uporządkowany sposób i oznaczone według wskazań Inspektora Nadzoru powinny być 
przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien 
dokonywać w ustalonych z Inspektorem Nadzoru okresach czasu archiwizacji, w tym równieŜ 
na nośnikach elektronicznych. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru, Nadzoru 
Budowlanego i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie innych uprawnionych organów. 
 
1.7.  Obmiar robót  
Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych                        
w Przedmiarze Robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 
dni(robocze) przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 
lub szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 
Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą 
do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określanym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Zamawiającego. 
 
Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone 
poziomo (w rzucie) wzdłuŜ linii osiowej. Jeśli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe 
dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczane w m3 jako długość 
pomnoŜona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą wyraŜone 
w tonach. 
 
Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących 
to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwo legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 
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Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 
a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z zarządzającym realizacją umowy. 
 
1.8.  Odbiór robót  
Inspektor Nadzoru zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach 
odbiorowych. Odbiór wykonany bez obecności Inspektora Nadzoru na ich Ŝądanie moŜe być 
powtórzony. 
Jakikolwiek odbiór nie moŜe być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub 
zadowolenia Inspektora Nadzoru i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania 
i zabezpieczenia wykonanych robót i obiektów do czasu przejęcia przez Inspektora Nadzoru. 
Do wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń mają równieŜ zastosowanie odpowiednie klauzule 
warunków Umowy. 
Gotowość robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.  
 
1.8.1.  Rodzaje odbiorów robót  
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu po upływie okresu zgłaszania wad. 

 
1.8.2.  Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru  w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót.  
Jakość i zakres robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone badania, w konfrontacji z DP, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 
 
1.8.3.  Odbiór cz ęściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu i jakości wykonanych robót lub obiektów 
określonych STWiORB, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru 
końcowego. Odbioru częściowego robót dokonuje Inspektor Nadzoru według zasad jak przy 
odbiorze końcowym robót. 
 
1.8.4.  Odbiór ko ńcowy  
Odbiór końcowy przeprowadza się po wykonaniu próby końcowej, czyli rozruchu 
technologicznego zgodnego z warunkami Umowy. 
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Zasady odbioru ko ńcowego robót . Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie następnym. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja lub Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy – 
sporządzając protokół odbioru robót stanowiący podstawę wystawienia przez Inspektora 
Nadzoru świadectwa przejęcia. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z DP i STWiORB. 
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DP i STWiORB z uwzględnieniem 
tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w warunkach 
Umowy. 
 
Dokumenty do odbioru ko ńcowego . Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować co najmniej następujące dokumenty: 

1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

2. STWiORB (podstawowe z dokumentów Umowy i ewentualnie uzupełniające lub 
zamienne). 

3. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających. 
4. Protokoły odbiorów częściowych. 
5. Recepty i ustalenia technologiczne. 
6. KsiąŜki obmiarów (oryginały). 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z STWiORB i programem zapewnienia jakości. 
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, obiektów i sieci uzbrojenia terenu. 
10. Zatwierdzoną kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
11. Protokoły z narad i ustaleń. 
12. Protokoły przekazania terenu. 
13. Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją robót. 
14. Protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych. 
15. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń.  
16. Karty gwarancyjne oraz DTR z wskazanymi konkretnymi urządzeniami (jeśli dokument 

dotyczy np. typoszeregu).. 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania formalnego 
i dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja, która 
w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie. 
 
1.8.5.  Odbiór ostateczny  
Odbiór ostateczny dokonany będzie przed upływem okresu zgłaszania wad. Protokół z odbioru 
ostatecznego stanowi podstawę wystawienia przez Inspektora Nadzoru świadectwa wykonania. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 

• Umowa, 
• protokoły odbioru końcowego obiektów i robót, 
• dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 

kaŜdego z obiektów (jeŜeli były zgłoszone ), 
• dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w „okresie zgłaszania wad” oraz 

potwierdzenia usunięcia tych wad, 
• innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

Z odbioru komisja sporządzi protokół sporządzony według wzoru ustalonego przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
1.8.6.  Przegl ądy w okresie zgłaszania wad  
Przeglądy w okresie zgłaszania wad polegają na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ewentualnych wad zaistniałych 
w okresie zgłaszania wad. Terminy przeglądów poda Inspektora Nadzoru do protokołu odbioru 
końcowego. 
 
1.9.  Rozliczenie robót – podstawa płatno ści  
Podstawą płatności są kwoty Ryczałtowe, skalkulowane przez Wykonawcę dla danej pozycji  
wycenionego Przedmiaru Robót. Kwota Ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać 
wszystkie materiały, czynności, wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i 
odbioru Robót wycenionych w danej pozycji. 
Kwoty ryczałtowe zaproponowane przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
Przedmiarze Robót  są ostateczne i wyklucza się moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za 
wykonane Roboty objęte daną Kwotą Ryczałtową. W Kwocie Ryczałtowej naleŜy uwzględnić 
m.in.: 

• robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane; 
• wartość materiałów, urządzeń oraz wyposaŜenia wraz z kosztami ich zakupu, 
• transportu na Teren Budowy i magazynowania; 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na 

Teren Budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy); 
• koszty płac personelu i kierownika budowy, koszty utrzymania i zabezpieczenia 

Terenu Budowy, koszty usług obcych przedsiębiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy 
dotyczące Robót; 

• koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk, podatki z wyjątkiem podatku VAT. 
 
Umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia jest Umową ryczałtową. Wykonawca winien 
ująć koszt wykonania robót tymczasowych i prac towarzyszących w Kwocie Umowy. 
Wykonawca winien skalkulować koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących, między 
innymi: 

• koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, 
• koszty dokumentacji geodezyjnej, powykonawczej, prac pomiarowych, 
• koszty budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza, 
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i inne, a następnie, podobnie jak koszty ogólne, winien doliczyć do kosztu robót 
podstawowych. NaleŜności Wykonawcy za realizację niezbędnych robót tymczasowych i prac 
towarzyszących wypłacane będą w ramach 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 
podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.10.  Dokumenty zwi ązane 

• Ustawa z dnia 12 września 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386) 
z późniejszymi zmianami 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881). 
• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 

00.100.1086) 1989, nr 30 poz. 163 z późniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz.U. 
2005 nr 240 poz. 2027 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 15, poz. 1229) z późniejszymi 
zmianami. Tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 469 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz.1321) 
z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Tekst jednolity 
Dz.U.2004 nr 261 poz.2603 2004.11.30 z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz.U. 02.147.1229). 
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94). 
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 poz. 21) z późniejszymi 

zmianami 
• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 627) 

z późniejszymi zmianami  
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 02.166.1360) 

wraz z aktami wykonawczymi. Tekst jednolity Dz.U.2004 nr 204 poz. 2087 
• Ustawa z dnia 4 lutego 1994,r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. Nr 27, poz. 96) 

z późniejszymi zmianami 
• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2015r. poz. 139). 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz.U.2003r, Nr 207, 

poz.2016 z późniejszymi zmianami). 
• Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 
12 kwietnia 2002 r. (D. U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, 
poz. 133). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2005 Nr 96, poz. 817 
2005.07.03). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 
remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r. w sprawie wymagań 
dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. 
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Nr 37, poz. 339), wraz z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej zmieniającym to rozporządzenie (Dz. U. 2004 Nr 1, poz.2). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2004 
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów innych niŜ niebezpieczne 
oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne 
przekształcanie (Dz.U. 2004 Nr 25, poz. 221 2004.02.27 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. Dz. U. Nr 97, poz. 1055). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 
(Dz. U. Nr 8, poz. 71). 

• 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 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: 
wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1127) Z późniejszymi zmianami. 

• 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 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 
z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek 
obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. 03.120.1135). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków 
i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieuŜytkowanych lub niewykończonych 
obiektów budowlanych (Dz. U. 04.198.2043). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.03.47.401). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity 
Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 
r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
DP (Dz.U. 2001 nr 38, poz. 455). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998,r. 
w sprawie wyrobów słuŜących do ochrony przeciwpoŜarowej, które mogą być 
wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 
(Dz. U. 98.55.362). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 
r. w sprawie warunków technicznych uŜytkowania budynków (Dz. U. 99.74.836). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 
r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz. U. 03.121.1138). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 
r. w sprawie przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŜarowych (Dz. U. 
03.121.1139). 
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• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpoŜarowej (Dz.U.03.121.1137). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120, poz. 
1133). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym Dz.U. 2004 nr 198, poz. 2041 2004.10.11). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 
2004.05.01 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 839). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. 
w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego 
systemu informacji o terenie. (Dz. U. Nr 30, poz. 297). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów 
emisyjnych z instalacji (Dz.U. 2005 nr 260163, poz. 2181 2006.01.01). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 
naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości 
progowych poziomu hałasu (Dz. U. 02.8.81). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inŜynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735). 

• Rozporządzenie Ministrów Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej 
i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. 77.7.30). 

• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie 
dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych 
przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposaŜenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231). 

• Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGiK, 
Zarządzenie Nr 1 Prezesa GUGiK z dnia 9.02.1979 r.). 

• Instrukcja techniczna 0-3 - Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych 
(Zarządzenie Nr 1 Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.). 

• Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa inwestycji (Zarządzenie Nr 5 Prezesa 
GUGiK z dnia 11.04.1988r.). 

• Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna (Zarządzenie Nr 4 
Prezesa GUGiK z dnia 11.04.1980 r.). 

• Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (Zarządzenie Nr 7 
Prezesa GUGiK z dnia 28.06.1979 r.). 

• PN-92/N 01256.01: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpoŜarowa. 
• PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 
• PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1). 
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• PN-93/N-01256.03 /Az2:2001: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy 
(Zmiana Az2). 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB) w róŜnych miejscach 
powołują się na przepisy, normy międzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-
EN), polskie normy (PN), przepisy branŜowe, instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną 
część i naleŜy je czytać łącznie z załączonymi warunkami, jak gdyby tam one występowały. 
Rozumie się, iŜ Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania przepisów prawnych, o ile nie postanowiono 
inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z aktualnymi 
normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych przepisów i norm krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonaniem robót objętych Umową i stosowania ich postanowień na 
równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w STWiORB. 
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2.  Wytyczenie obiektów, tras i punktów wysoko ściowych  
(ST-01) 

2.1.  Przedmiot i zakres stosowania ST  
2.1.1.  Przedmiot ST  
ST-01 dotyczą wykonania i odbioru robót w zakresie wytyczenia obiektów, tras i punktów 
wysokościowych, które zostaną wykonane w ramach niniejszej Umowy. 
 
2.1.2.  Zakres stosowania ST  
ST-01 naleŜy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych Umową wskazanym 
w punkcie powyŜej. 
Ustalenia zawarte w niniejszej  ST obejmują wymagania szczegółowe dla robót polegających 
na geodezyjnym wytyczeniu obiektów, tras i punktów wysokościowych ujętych w punkcie 
2.1.3. 
 
2.1.3.  Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót polegających na geodezyjnym 
wytyczeniu obiektów, tras i punktów wysokościowych, które będą wykonywane dla obiektów 
ujętych w DP w ramach Umowy. 
W zakres robót mapowych wchodzą: 
• Przygotowanie na podstawie materiałów uzyskanych z PODGiK inwentaryzacji osnowy 

geodezyjnej na terenie objętym inwestycją przed jej rozpoczęciem. Inwentaryzacja 
powinna być wykonana przez geodetę uprawnionego i powinna zawierać: 
a) Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, które znajdują 

się na przedmiotowym terenie (nie zostały zniszczone) oraz lokalizację punktów, które 
zostały zniszczone przed rozpoczęciem inwestycji (naniesione na podstawie opisów 
topograficznych). 

b) Protokół mający na celu odbiór stanu osnowy przed rozpoczęciem inwestycji. Protokół 
ten ma być uzgodniony i podpisany przez geodetę uprawnionego i geodetę 
powiatowego. Częścią tego protokołu będą dokumenty opisane w punkcie powyŜej. 

• Przygotowanie na podstawie materiałów uzyskanych z PODGiK inwentaryzacji osnowy 
geodezyjnej na terenie objętym powyŜszą inwestycją po jej zakończeniu. 

• Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, które znajdują 
się na przedmiotowym terenie (nie zostały zniszczone) oraz lokalizację punktów, które 
zostały zniszczone przed rozpoczęciem inwestycji (naniesione na podstawie opisów 
topograficznych) oraz punkty osnowy geodezyjnej zniszczone przez Wykonawcę. 

• Protokół mający na celu odbiór stanu osnowy po zakończeniu inwestycji. Protokół ten 
ma być uzgodniony i podpisany przez geodetę uprawnionego i geodetę powiatowego. 

W zakres robót wytyczeniowych wchodzą: 
• wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów 

głównych osi obiektów i tras, 
• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 

2.1.4.  Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszych ST-01 są zgodne zobowiązującymi 
odpowiednimi normami i ST-00. 
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2.1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DP, 
STWiORB i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.  
 
2.2.  Materiały  
Do utrwalenia punktów głównych trasy naleŜy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,5 metra. Pale 
drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 
trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.  
Do stabilizacji pozostałych punktów naleŜy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 m do 
0,08 m i długości około 0,3 m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe 
średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki" powinny mieć długość około 0,5 m 
i przekrój prostokątny. 
 
2.3.  Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST-00, programie zapewnienia jakości, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru. 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosować następujący 
sprzęt: 

• teodolity lub tachimetry, 
• niwelatory, 
• dalmierze, 
• tyczki, 
• łaty, 
• taśmy stalowe i szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 

2.4.  Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w DP, STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
w Umowie. 
 
2.5.  Wykonanie robót  
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 
1 do 7). Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 
i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w DP są zgodne 
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rzędne terenu 
istotnie róŜnią się od rzędnych określonych w DP, to powinien powiadomić o tym Inspektora 
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nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające 
z róŜnic rzędnych terenu podanych w DP i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia 
Inspektora Nadzoru oznacza, Ŝe roboty dodatkowe w takim przypadku obciąŜą Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru.  
Punkty wierzchołkowe, punkty główne obiektów lub trasy i punkty pośrednie osi muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę 
i połoŜenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 
w czasie trwania robót. JeŜeli znaki pomiarowe zostaną zniszczone przez Wykonawcę 
świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót naleŜą do 
obowiązków Wykonawcy. 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 
trwały, przy uŜyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a takŜe dowiązane do punktów 
pomocniczych, połoŜonych poza granicą robót ziemnych. 
Repery robocze naleŜy załoŜyć poza granicami robót. Jako repery robocze moŜna 
wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuŜ trasy. O ile brak takich 
punktów, repery robocze naleŜy załoŜyć w postaci słupków betonowych lub grubych 
kształtowników stalowych osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Rzędne reperów roboczych naleŜy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposaŜone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne 
i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. 
Tyczenie osi naleŜy wykonać w oparciu o DP oraz inne dane geodezyjne przy wykorzystaniu 
sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w DP. 
Oś obiektu lub trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich 
w odległości zaleŜnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niŜ co 
50 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do DP nie moŜe być 
większe niŜ 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 
1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w DP. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
Dla obiektów nieliniowych naleŜy wyznaczyć ich połoŜenie w terenie poprzez: 

• wytyczenie osi, 
• wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu. 

 
2.6.  Kontrola jako ści robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych naleŜy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach 
i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszych 
STWiORB. 
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Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców 
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inspektorowi Nadzoru . 
 

2.7.  Obmiar  
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00. 
 
2.8.  Odbiór robót  
Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00. 
Odbiór robót związanych z wytyczeniem w terenie następuje na podstawie szkiców 
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inspektorowi Nadzoru . 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DP, STWiORB, warunkami 
technicznymi oraz obowiązującymi normami. 
 
2.9.  Rozliczenie robót – podstawa płatno ści  
Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST-00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 
podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.10.  Dokumenty zwi ązane 

• Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
• Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji 

i Kartografii, Warszawa 1979. 
• Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
• Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK. 1983. 
• Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
• Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
• Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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3.  Rozbiórka obiektów liniowych, kubaturowych                            
i powierzchniowych (ST-02) 

3.1.  Przedmiot i zakres stosowania ST 
3.1.1.  Przedmiot ST  
 ST-02 dotyczy wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania rozbiórek obiektów liniowych, 
kubaturowych i powierzchniowych, które zostaną wykonane w ramach niniejszej Umowy.  
 
3.1.2.  Zakres stosowania ST  
ST-02 naleŜy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych Umowa wskazanym 
w punkcie powyŜej. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania szczegółowe dla robót polegających 
na wykonaniu rozbiórek obiektów liniowych, kubaturowych i powierzchniowych ujętych 
w punkcie 3.1.3. 
 
3.1.3.  Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót polegających na wykonaniu 
rozbiórek obiektów liniowych, kubaturowych i powierzchniowych, które będą wykonywane dla 
obiektów ujętych w DP w ramach niniejszej Umowy. 
W zakres robót wchodzą: rozbiórki elementów ogrodzeń, rurociągów, przepustów, kanałów, 
studzienek kanalizacyjnych, dróg, obiektów Ŝelbetowych, budynków i innych kolidujących 
obiektów. 
 
3.1.4.  Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w ST-02 są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami 
i ST-00. 
 
3.1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. 
Przed przystąpieniem przez Wykonawcę do wykonywania robót rozbiórkowych Wykonawca 
wskaŜe urządzenia przydatne do uŜycia, które zaakceptuje Inspektor Nadzoru. 
Wszystkie roboty rozbiórkowe wykonywane będą przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego 
i ręcznie. 
W przypadkach szczególnych Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy moŜe wyrazić 
zgodę na zmianę technologii robót. 
Inspektor Nadzoru nie wyraŜa zgody na wykonywanie robót rozbiórkowych metodą 
wybuchową.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DP, 
STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.  
 
3.2.  Materiały  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00. 
 
3.3.  Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w STWiORB, programie zapewnienia jakości zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru. 
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Do wykonania robót związanych z rozbiórką mogą być wykorzystane:  
• koparki,  
• spycharki,  
• ładowarki,  
• dźwigi samojezdne, 
• samochody cięŜarowe,  
• samochody asenizacyjne, 
• samochody do czyszczenia kanalizacji „WUKO”, 
• zrywarki,  
• młoty pneumatyczne,  
• piły mechaniczne, 
• agregaty pompowe,  
• kontenery do gromadzenia odpadów, 
• drobne sprzęty mechaniczne do wykonywania robót sposobem ręcznym, 
• inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

3.4.  Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 
Materiał z rozbiórki moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu do tego 
przystosowanymi.  
Transport odpadów niebezpiecznych winien odbywać się specjalistycznymi środkami 
transportu lub w szczelnie zamkniętych kontenerach.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w DP, STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
w Umowie. 
 
3.5.  Wykonanie robót  
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich zbędnych elementów 
(rozbiórkę), wydobycie gruzu, segregację wszelkich odpadów i załadunek na środki 
transportowe, wywóz i utylizację lub składowanie odpadów zgodnie z DP, STWiORB lub 
w sposób wskazany przez Inspektora Nadzoru.  
Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony 
w STWiORB lub przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego 
wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane 
elementy nie stają się własnością Wykonawcy powinien on przewieźć je na miejsce wskazane 
przez Inspektora Nadzoru. Elementy, materiały, odpady które stają się własnością Wykonawcy 
powinny być usunięte z terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce znajdujące się 
w miejscach gdzie zgodnie z DP będą wykonane wykopy powinny być tymczasowo 
zabezpieczone. W szczególności naleŜy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów pod projektowane obiekty 
liniowe naleŜy wypełnić warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu 
i zagęścić. 
Rozbiórka wszelkich obiektów i konstrukcji winna być wykonana sposobem ręcznym 
i mechanicznym, przez rozkuwanie lub zwalanie.  
Jeśli DP nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inspektor Nadzoru 
moŜe polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji.  
W przypadku robót rozbiórkowych obiektów liniowych naleŜy dokonać: 

• odkopania elementu, 
• ewentualnego ustawienia przenośnych rusztowań, 
• rozbicia/demontaŜu elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny 

lub mechaniczny z przecięciem prętów zbrojeniowych i ich odgięciem, 
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• demontaŜu i dezynfekcji prefabrykowanych elementów (np. rur, elementów 
skrzynkowych, ramowych, kręgów, pokryw, kinet, itp.) z uprzednim oczyszczeniem 
spoin i częściowym usunięciu ław, względnie ostroŜnego rozebrania konstrukcji 
kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy załoŜeniu ponownego ich 
wykorzystania, 

• oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego uŜycia 
(z zaprawy, kawałków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania. 

Wykonanie rozbiórek ogrodzeń polega min. na: 
• demontaŜu elementów ogrodzenia, 
• odkopaniu i wydobyciu słupków wraz z fundamentem, 
• zasypaniu dołów po słupkach z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00, 
• ewentualnym przesortowaniu materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego 

jego uŜycia, z ułoŜeniem w stosy na poboczu, 
• załadunku i wywiezieniu materiałów z rozbiórki, 
• uporządkowaniu terenu rozbiórki. 

Wykonanie rozbiórek barier i poręczy polega min. na: 
• demontaŜu elementów bariery lub poręczy, 
• odkopaniu i wydobyciu słupków wraz z fundamentem, 
• zasypaniu dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00, 
• załadunku i wywiezieniu materiałów z rozbiórki, 
• uporządkowaniu terenu rozbiórki. 

Wykonanie rozbiórki kanału lub studzienki polega min. na: 
• odkopaniu kanału, fundamentów, ław, kręgów, umocnień itp., 
• ewentualnym ustawieniu rusztowań i ich późniejszym rozebraniu, 
• rozebraniu elementów kanału lub studzienki, 
• sortowaniu i pryzmowaniu odzyskanych materiałów, 
• załadunku i wywiezieniu materiałów z rozbiórki, 
• ewentualnym zasypaniu dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskania 

Is ≥ 1,00, (Is ≥ 1,03 w miejscu projektowanych i modernizowanych jezdni dróg wew.) 
• uporządkowaniu terenu rozbiórki. 

Wykonanie rozbiórki instalacji i technologicznych obiektów kubaturowych polega min. na: 
• opróŜnieniu instalacji i obiektów, 
• zaślepieniu kolektorów ściekowych lub innych, 
• oczyszczeniu instalacji i obiektów z osadów, odpadów, itp., 
• odłączeniu obiektów przewidzianych do rozbiórki od wszelkich instalacji, 
• wykonaniu prac rozbiórkowych. 

Wykonanie rozbiórki budynków polega min. na: 
• Rozbiórce urządzeń i instalalacji. Do rozbiórki urządzeń, rurociągów oraz instalacji 

elektrycznej, co., ciepłej wody, wodociągowej, kanalizacyjnej moŜna przystąpić 
dopiero po stwierdzeniu, Ŝe wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci przez 
pracowników właściwych instytucji oraz, Ŝe dokonano odpowiedniego wpisu do 
dziennika rozbiórki. DemontaŜ instalacji powinni wykonywać robotnicy odpowiednich 
specjalności. 

• Rozbiórce drzwi i okien. Przed przystąpieniem do rozbiórki ścian naleŜy dokonać 
demontaŜu stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej itp. DemontaŜ ościeŜnic naleŜy 
wykonać w trakcie rozbiórki ścian. 

• Rozbiórce dachów i pokryć dachowych. NiezaleŜnie od konstrukcji dachu rozbiórkę 
rozpoczyna się od wszystkich elementów, jakie znajdują się na jego powierzchni 
(wywietrzaki, wentylatory itp.). Po rozebraniu wyposaŜenia, obróbek blacharskich, 
rynien oraz rur spustowych naleŜy ręcznie zdjąć warstwy pokrycia dachowego, 
a następnie rozebrać konstrukcję dachu. 
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• Rozbiórce konstrukcji murowych i Ŝelbetowych. Rozbiórki elementów Ŝelbetowych 
i murowych naleŜy dokonać akceptowanymi przez Inspektora Nadzoru metodami przy 
pomocy właściwych narzędzi. Roboty prowadzić naleŜy do poziomu terenu, a po 
uprzątnięciu gruzu naleŜy odkopać konstrukcje zagłębione (ściany podziemia, 
fundamenty, itp.) rozebrać konstrukcję, a gruz wydobyć na powierzchnię terenu. 

Wykonanie rozbiórki podbudowy i nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych 
i betonowych naleŜy przeprowadzić poprzez mechaniczne lub ręczne wyłamanie 
nawierzchni. Granice rozbiórki nawierzchni asfaltowych naleŜy oznaczyć i naciąć piłą do 
asfaltu. Drogi z płyt prefabrykowanych naleŜy demontować przy uŜyciu właściwego sprzętu. 
Obiekty Ŝelbetowe naleŜ rozbierać zaczynając od demontaŜu urządzeń i płyt stropowych. 
Ściany Ŝelbetowe, fundament oraz nadbetony naleŜy rozbierać mechanicznie przy pomocy 
koparki zaopatrzonej w młot hydrauliczny oraz ręcznie za pomocą narzędzi pneumatycznych. 
Elementy stalowe i zbrojenia naleŜy demontować przy uŜyciu przecinarki tarczowej lub palniki 
acetylenowo-tlenowego. 
Roboty rozbiórkowe mogą być prowadzone ponad poziomem terenu jak równieŜ w wykopach 
wykonanych specjalnie dla wykonania robót rozbiórkowych. Dlatego teŜ, podczas 
prowadzenia robót naleŜy ze szczególną starannością zadbać o przestrzeganie przepisów 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności zabronione jest: 

• zwalanie ścian metodą podcinania lub podkopywania, 
• prowadzenie rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku poziomach, 
• prowadzenie robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych - 

w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów. 
Roboty naleŜy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, 
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego 
upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. 
Elementy o większych gabarytach naleŜy rozbijać/rozbierać przy pomocy narzędzi 
mechanicznych (pneumatycznych) przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym. 
Elementy konstrukcji stalowych naleŜy przecinać w zaleŜności od ich grubości palnikiem 
acetylenowym lub przecinarkami elektrycznymi. 
Przed przystąpieniem do demontaŜu linii energetycznych naleŜy szczególnie dokładnie 
sprawdzić, Ŝe zostały one wyłączone (nie znajdują się pod napięciem). 
W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien przeprowadzić segregację składowanych 
odpadów, aby moŜliwy był ich wywóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej 
klasyfikacji odpadów) w celu zastosowania właściwego sposobu ich utylizacji. 
Odpady naleŜy utylizować w miejscu i w sposób zgodny z wymogami prawa. 
 
3.6.  Kontrola jako ści Robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 
powtórnego wykorzystania. Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po 
usuniętych elementach nawierzchni, chodników, ogrodzeń, itp. powinno spełniać odpowiednie 
wymagania określone w DP lub przez Inspektora Nadzoru. 
 

3.7.  Obmiar  
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00. 
 
3.8.  Odbiór robót  
Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00. 
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontaŜu kaŜdego z obiektów lub robót 
przewidzianych DP do rozbiórki. 
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Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DP, STWiORB, warunkami 
technicznymi oraz obowiązującymi normami. 
 
3.9.  Rozliczenie robót – podstawa płatno ści  
Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST-00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 
podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez Inspektora Nadzoru. 
 
3.10.  Dokumenty zwi ązane 

• Obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej szczególne przepisy BHP i ochrony 
środowiska (w tym ustawa o odpadach i wynikające z niej przepisy szczegółowe). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik 
Ustaw Nr 47 poz. 401). 

• PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

• PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
• PN-D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
• PN-D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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4.  Roboty ziemne i przygotowawcze (ST-03) 
4.1.  Przedmiot i zakres stosowania ST 
4.1.1.  Przedmiot ST  
ST-03 dotyczą wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania robót ziemnych                               
i przygotowawczych, które zostaną wykonane w ramach niniejszej Umowy. 
 
4.1.2.  Zakres stosowania ST  
ST-03  naleŜy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych Umową wskazanej 
w punkcie powyŜej. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania szczegółowe dla robót polegających 
na wykonaniu robót ziemnych i przygotowawczych ujętych w punkcie 4.1.3. 
 
4.1.3.  Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót polegających na wykonaniu 
robót ziemnych i przygotowawczych, które będą wykonywane dla obiektów ujętych w DP w 
ramach niniejszej Umowy. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót ziemnych i przygotowawczych 
i obejmują: 

• roboty przygotowawcze (tyczenie obiektów, usunięcie humusu, wykonanie dróg 
tymczasowych). 

• wykopy obiektowe. 
• wykopy liniowe dla kanalizacji, wodociągu, instalacji liniowych, kabli, itp. 
• wykonanie koryta i podbudowy pod drogi, place i chodniki. 
• ukopy. 
• wykopy jamiste. 
• wykopy związane z odkopaniem istniejących obiektów i instalacji przeznaczonych do 

rozbiórki lub przełoŜenia. 
• zasypywanie wykopów i dołów. 
• zabezpieczenie wykopów i istniejących instalacji podziemnych. 
• formowanie nasypów. 
• formowanie obsypki i podsypki. 
• odwodnienie wykopów. 
• usunięcie osadów z obiektów. 
• profilowanie i umocnienie skarp. 

 
4.1.4.  Określenia podstawowe  
Wykopy.  Doły szeroko- i wąsko-przestrzenne dla fundamentów, lub liniowe dla urządzeń 
instalacji podziemnych. 
Przekopy.  Wykopy podłuŜne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych. 
Ukopy.  Miejsca poboru ziemi z których wydobyta ziemia zostaje uŜyta do budowy nasypów 
lub wykonania zasypów, zaś sam ukop pozostaje bezuŜyteczny. 
Wykopy jamiste.  Oddzielne wykopy ze skarpami, głębsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 
2,25 m2 przy wykonaniu ręcznym i 9,00 m2 przy wykonywaniu wykopu sposobem 
mechanicznym. 
Nasypy.  UŜytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyŜ w których grunt 
jest celowo zagęszczony.  
Odkład.  Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złoŜony w określonym miejscu bez 
przeznaczenia uŜytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu. 
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Plantowanie terenu.  Wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie 
wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych 
do 50 m. 
Obrobienie z grubsza (z dokładno ścią do ±10 cm) lub na czysto (z dokładno ścią do 
± 5 cm) powierzchni.  Ręczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu. 
Wskaźnik zag ęszczenia gruntu.  Wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona 
wg wzoru: 
Is = Pd / Pds 
gdzie:  
Pd -gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
Pds. -maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN. Badania próbek gruntu., słuŜąca do 
oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. 
Wskaźnik ró Ŝnoziarnisto ści . Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych określona wg wzoru: 
U= d 60/d 10 
gdzie: 
d 60 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),  
d 10 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
Pozostałe określenia podane w niniejszej STsą zgodne zobowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST-00. 
 
4.1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DP, 
STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca przed rozpoczęciem robót wykona obliczenia ścianek szczelnych dla 
odwodnienia wykopów dla przyjętej technologii wykonania robót. 
 
4.2.  Materiały  
4.2.1.  Źródła pozyskania materiałów (gruntu)  
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają załoŜone wymagania w czasie 
postępu robót. 
 
4.2.2.  Wymagania ogólne dla materiałów do budowy nasypów  
Do wykonania nasypów naleŜy stosować wyłącznie grunty, które spełniają wymagania 
zawarte w PN-S-02205:1998 i są zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku 
i Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub 
poleceń Inspektora Nadzoru. 
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Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 
prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w DP. 
Przydatność gruntów z wykopów do wykonania nasypów określi laboratorium Wykonawcy, 
zgodnie z: 

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
• PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie 

wskaźnika wodoprzepuszczalności. 
• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

Grunty do wbudowania powinny charakteryzować się następującymi wskaźnikami: 
• wskaźnik róŜnoziarnistości > 5,  
• wskaźnik piaskowy > 35, 
• wodoprzepuszczalność K > 8 m/dobę.  

Grunty z wykopu muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
 
4.2.3.  Materiały stosowane do robót ziemnych  
Do robót ziemnych mają zastosowanie: 

• Grunty z wykopów i ukopów - do wykonania nasypów i zasypywania wykopów. 
• Grunty kategorii III z ukopu - spełniające wymagania PN-S-02205:1998 Drogi 

samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
• Kruszywa naturalne - spełniające wymagania:  

- PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu. 

- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy. 
• Płyty Ŝelbetowe prefabrykowane drogowe – pełne i aŜurowe. 
• Rury drenarskie karbowane z PVC. 
• Studnie perforowane z PVC Ø 600mm. 
• Rury z tworzyw do odprowadzenia wody. 
• Faszyna. 

W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma obowiązek 
uwzględnienia wszystkich zastrzeŜeń dotyczących technologii i dopuszczonych miejsc 
wbudowania tych materiałów, określonych w BN-72/8932- 01. 
 
4.3.  Sprzęt 
4.3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w STWiORB, programie zapewnienia jakości, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót w terminie 
przewidzianym Umową. 
Sprzęt uŜyty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru  kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli DP lub STWiORB przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
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wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora Nadzoru nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót 
 
4.3.2.  Sprzęt do robót ziemnych  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania ze sprzętu do: 

• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.). 

• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 
równiarki, urządzenia do hydromechanizacji, itp.). 

• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
• sprzętu do wierceń. 

 
4.3.3.  Sprzęt do robót odwodnieniowych i zabezpieczaj ących  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót odwadniających i zabezpieczających powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania min. z następującego sprzętu: 

• grodzic stalowych zgodne z DP i odpowiadających wymaganiom norm: PN-EN 
12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-
EN 10249-2:2000. 

• pomp głębinowych. 
• pomp do wody zanieczyszczonej. 
• igłofiltrów z agregatem pompowym. 

 
4.4.  Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w DP, STWiORB i zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru  w terminie 
przewidzianym w Umowie. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być dostosowana do wydajności 
sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
UŜyte przez Wykonawcę do wykonania robót środki transportu muszą być zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
Przewidywane do uŜycia środki transportowe to: 

• samochody dostawcze dla materiałów drobnych i pomocniczych. 
• samowyładowcze środki transportu (samochody, ciągniki z przyczepami, 

posiadającymi odpowiednie zabezpieczenia skrzyni ładunkowej dla transportu mas 
ziemnych i odpadów). 
 

4.5.  Wykonanie robót  
4.5.1.  Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DP, STWiORB, 
programem zapewnienia jakości oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w DP. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 



Wymiana przyłączy kanalizacji sanitarnej Ø160 oraz przyłącza wodociągowego Ø110   budynku MOSiR  
w Knurowie przy ul. Górniczej.  

 

STWIORB                                                                                                                                                              58 
 

BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH HAWRYLEWICZ PROJEKT 
ul. Srebna 32, 44-121 Gliwice 

 

wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Umowy, DP, STWiORB, 
a takŜe 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 rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzorubędą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  
 
4.5.2.  Przygotowanie terenu robót  
Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktów 
wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz 
określeniem wysokościowym powyŜszych elementów trasy wykonywane będą 
specjalistycznym sprzętem geodezyjnym przeznaczonym do tego typu robót (niwelatory, 
teodolity, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe.) gwarantującym uzyskanie wymaganej 
dokładności pomiaru. 
Przygotowanie terenu robót powinno być poprzedzone dokładnym rozpoznaniem istniejących 
na nim budowli wraz z instalacjami i urządzeniami oraz wysokiej roślinności. Polega ono 
głównie na: 

• zabezpieczeniu lub usunięciu istniejących w terenie urządzeń technicznych, 
• zabezpieczeniu lub usunięcie drzew i krzewów, zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi 

w DP, 
• zabezpieczeniu kanału przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, 
• usunięciu darniny i gleby z terenu przyszłych robót - do ponownego wykorzystania 

naleŜy je składować w pobliŜu, a płaty darniny w stosach winny być zwrócone murawą 
ku sobie, 

• zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej. 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 
naleŜy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków i budowli zasadnicze linie budynków 
i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale 
poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach 
powinno być potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
Tolerancje tyczenia robót ziemnych są następujące: 

• obrys wykopu: ± 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 
• odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: ± 10 cm.  
• rzędne robót ziemnych: +1 cm i – 3 cm w stosunku do projektowanych. 
• szerokość wykopu: ± 10 cm. 
• pochylenie skarp nie więcej niŜ 10% jego wartości wyraŜonej tangensem kąta. 
• maksymalna nierówności powierzchni skarp: ± 5 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

4.5.3.  Odwodnienia robót ziemnych  
NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 
w DP Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, 
które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak 
aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
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JeŜeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 
ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Insepktora Nadzoru za te czynności, jak równieŜ za dowieziony grunt. 
 
4.5.4.  Odwodnienie wykopów  
Odwodnienie wykopów naleŜy wykonać zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami w DP. 
 
4.5.5.  Wykopy  
Wykonanie wykopów 
Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa DP. W wykopach wykonywanych 
mechanicznie ostatnią warstwę, o miąŜszości 0,3-0,6 m (w zaleŜności od rodzaju gruntu), 
naleŜy usunąć z duŜą ostroŜnością niekiedy nawet ręcznie i pod nadzorem geologiczno - 
inŜynierskim. W gruntach wraŜliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko 
rozmakających) warstwę naleŜy usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót. Dla gruntów 
trudnoodspajalnych, skalistych, itp. naleŜy zastosować metody wykonywania wykopów 
zgodne z DP o załoŜonej skuteczności wykonywania robót. Pod słupy, ogrodzenia, itp. wykopy 
mogą być wykonywane wiertnicami. Wykopy o głębokości poniŜej 1,5 m muszą być 
wykonywane jako umocnione. 
W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach 
i w dnie wykopu naleŜy zagęścić. 
Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 
W przypadku wystąpienia zagroŜeń dla stateczności budowli, osuwisk lub przebić 
hydraulicznych (kurzawka, źródło) naleŜy: 

• wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to 
konieczne ze względów bezpieczeństwa obszar zagroŜony ruchami gruntu 
zabezpieczyć przed dostępem ludzi, 

• zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem 
struktury gruntu (np. przez ułoŜenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy 
pospółki lub drobnego Ŝwiru), 

• zawiadomić Inspektora Nadzoru, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz 
ustalić środki zaradcze, a jeśli to konieczne naleŜy zasięgnąć rady ekspertów. 

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociągi, niewypały, 
itp. naleŜy: 

• przerwać roboty, 
• zawiadomić właściciela nieruchomości lub instalacji, Inspektora Nadzoru i odpowiednie 

władze administracyjne, 
• zagroŜone miejsca zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt. 

Wznowienie robót budowlanych na odcinku, na którym wstrzymano roboty, moŜe nastąpić za 
zgodą Inspektora Nadzoru w porozumieniu z właścicielami nieruchomości, instalacji lub 
właściwych władz i powinny być one przeprowadzone według ustalonych z nimi wskazówek. 
Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów w stosunku do wymagań projektu: 

• Pochylenie skarp - nie więcej niŜ o 10 %. 
• Spadki podłuŜne dna wykopów liniowych dla rurociągów i kanałów: ± 3cm. 
• Rzędne dna wykopów obiektowych: ± 3cm. 

 
4.5.6.  Nasypy i zasypywanie wykopów  
Przygotowanie podłoŜa pod nasyp obejmuje: 

• Usunięcie darniny i ziemi roślinnej oraz usunięcie i wymianę gruntów słabych, np. 
torfów, namułów organicznych, itp., zgodnie z DP. Kształt podłoŜa powinien uwzględnić 
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przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaŜe, 
ubezpieczenia stopy, itp. 

• Zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoŜa do osiągnięcia wymagań jak dla nasypu, 
a następnie powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu 
lepszego związania z nasypem. 

Ogólne zasady wykonywania nasypów 
Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia dobrych 
warunków odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy powinny posiadać 
nachylenie do około 5% w kierunku poprzecznym. 
Następna, wyŜej połoŜona warstwa moŜe być układana po osiągnięciu wymaganego 
zagęszczenia warstwy poprzedniej. 
Grubość warstw w zaleŜności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających określa się na 
podstawie próbnego zagęszczenia. 
Dla uniknięcia przestojów odcinek robót naleŜy podzielić na części, tak aby procesy 
wbudowywania gruntu, zagęszczania i kontroli jakości mogły być realizowane w tym samym 
czasie. 
Nachylenie i linie skarp oraz rzędne korony określa projekt. Kształt nasypu powinien 
uwzględnić poprawki na osiadanie podłoŜa i korpusu. 
Grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu 
nasypu z róŜnych gruntów gdy projekt nie określa miejsca ich wbudowania naleŜy 
przestrzegać następujących warunków: 

• grunty mniej przepuszczalne powinny być układane w środkowej części nasypu, 
a grunty bardziej przepuszczalne bliŜej skarp, 

• grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających filtrację lub 
poślizg, 

• w sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty powinny mieć takie uziarnienie, aby 
na skutek działania filtracji nie powstały odkształcenia w postaci kawern i rozmyć. 

Wbudowanie i zagęszczenie gruntu 
Grunt wbudowany i rozłoŜony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia 
powinien posiadać wilgotność naturalna Wn zbliŜoną do optymalnej Wopt., określonej według 
normalnej metody Proktora. 
Zaleca się aby: 

• dla gruntów spoistych wilgotność Wn była w granicach Wopt. ± 2%, 
• dla pospółek, Ŝwirów i rumoszy gliniastych wilgotność Wn ≥ 0,7 Wopt, przy czym górna 

granica wilgotności zaleŜy od rodzaju maszyn zagęszczających. 
W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotność znacznie wyŜszą od dopuszczalnej przed 
wbudowaniem naleŜy przesuszyć go na odkładzie. Przy wilgotności niewiele przekraczającej 
dopuszczalną (do 2%), moŜna grunt wbudować w warstwę i pozostawić w stanie nie 
zagęszczonym do czasu obniŜenia wilgotności. 
JeŜeli grunt posiada wilgotność naturalną mniejszą od dopuszczalnej naleŜy go nawilŜyć. 
Zagęszczanie gruntu o wilgotnościach naturalnych wykraczających poza podane wyŜej 
granice moŜliwe jest w następujących przypadkach: 

• zastosowania odpowiedniego sprzętu, który umoŜliwi uzyskanie zagęszczenia 
zgodnego z wymaganiami, 

• gdy objętość nie odpowiadającego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od 
objętości warstwy, a wyniki zagęszczenia będą zgodne z wymaganiami. 

Grunty spoiste uŜyte do budowy nasypów i zasypywania wykopów nie powinny zawierać brył 
i kamieni o wielkości większej od połowy grubości warstwy zagęszczanej. 
Jakość zagęszczenia określa się uzyskanym stopniem zagęszczenia Id, lub wskaźnikiem 
zagęszczenia Is w zaleŜności od rodzaju wbudowanego gruntu. 
Nie nadają się do zasypywania wykopów (dołów) i wbudowania w nasypy grunty 
zanieczyszczone (gruzem, odpadkami, częściami roślinnymi itp.), grunty których jakości nie 
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moŜna skontrolować oraz grunty zamarznięte. Nie nadają się równieŜ do wbudowania bez 
specjalnych zabiegów grunty: 

• zawartości części organicznych większej niŜ 3%, 
• zawartości frakcji ilastych powyŜej 30%, 
• spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym. 

Okresy pomiędzy zakończeniem procesu zagęszczania warstwy gruntu spoistego, 
a ułoŜeniem warstwy następnej powinny być odpowiednio krótkie, aby nie następowała 
zmiana wilgotności gruntu pod wpływem warunków atmosferycznych. W przypadkach gdy ze 
względów organizacyjnych powyŜszy warunek nie moŜe być spełniony zagęszczoną, warstwę 
gruntu naleŜy zabezpieczyć. 
Podczas opadów atmosferycznych wykonywanie nasypów z gruntów spoistych powinno być 
przerwane, a powierzchnię warstwy naleŜy uwałować walcem gładkim, aby moŜliwy był łatwy 
spływ wody opadowej. Dla ochrony przed opadami moŜna teŜ stosować przykrywanie 
zagęszczonego pasa gruntu folią lub plandekami. Podczas mrozów, nasypy z gruntów 
spoistych powinny być zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku gdy wykonanie 
zabezpieczenia nie jest moŜliwe przemarznięta warstwa gruntu o grubości ustalonej na 
podstawie badań powinna być usunięta. 
Nasypy z gruntów sypkich moŜna wykonywać jedynie w przypadku moŜliwości uzyskania 
wymaganego zagęszczenia. 
Dostawy materiału na nasypy 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie 
z ustaloną w programie zapewnienia jakości częstotliwością laboratoryjnych badań 
kontrolnych. 
Wyniki tych badań naleŜy przekazywać w określonym trybie nadzorowi. W umowie z dostawcą 
(producentem) oraz w programie zapewnienia jakości naleŜy jednoznacznie określić sposób 
postępowania w przypadku dostawy materiału niezgodnego z wymaganiami niniejszych 
STWiORB. Pochodzenie materiału i jego jakość powinny być wcześniej zaaprobowane przez 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien zaproponować źródło (źródła) dostaw materiałów 
oraz przedstawić wyniki badań jakości w ramach programu zapewnienia jakości. 
Wymagana dokładność wykonania nasypów 
Szerokość korony nie powinna róŜnić się od szerokości projektowanej więcej niŜ o 10 cm, 
a krawędź korony nie powinna mieć widocznych załamań. 
Pochylenie skarp i nasypów nie moŜe róŜnić się od projektowanych pochyleń więcej niŜ 
o 10%. Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niŜ 10 cm. 
Szerokość i głębokość rowów nie powinna róŜnić się od projektowanych więcej niŜ o 5cm. 
Spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0,5%. 
Zagęszczenie gruntów - wymagania techniczne 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów określany według normy BN- 77/8931-12 Oznaczanie 
wskaźnika zagęszczenia gruntu z dopuszczeniem aparatów izotopowych powinien wynosić: 

• dla ciągów komunikacyjnych zgodny z warunkami zarządców, lecz nie mniej niŜ 
Is =1,02 (ID =1,00), 

• dla nasypów, zasypanych wykopów i dołów w górnej warstwie o grubości 1,2 m 
Is ≥1,00 (ID >0,88) w niŜej leŜących warstwach Is ≥0,92 (ID >0,4). 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w podłoŜu nasypów do głębokości 0,50 m od powierzchni 
terenu powinien wynosić nie mniej niŜ Is ≥0,92 (ID >0,4). 
Zagęszczenie naleŜy kontrolować nie rzadziej niŜ 1 raz w 3 punktach na 500 m2 warstwy. 
Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliŜona do optymalnej. 
Wilgotność optymalną gruntu i jego gęstość naleŜy określić laboratoryjne wg PN-88/B-04481 
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
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4.5.7.  Ścianki szczelne 
Ścianki szczelne naleŜy wykonywać zgodnie z DP i postanowieniami normy PN-EN 
12063:2001.  
W celu uzyskania odpowiedniej dokładności wykonania ścianki szczelnej naleŜy wykonać 
i stosować ramy prowadzące. Ramy prowadzące powinny być stabilne, odpowiednio mocne 
i ustawione na poziomach zapewniających moŜliwość poziomego i pionowego osiowania 
grodzicy w czasie zagłębiania. 
 
4.5.8.  Kolizje z istniej ącym uzbrojeniem  
W miejscach zbliŜeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia 
chroniące istniejącą infrastrukturę. KaŜdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o wykonywanych pracach zabezpieczających. 
Kable i linie energetyczne i teletechniczne naleŜy zabezpieczyć na okres wykonywania robót 
poprzez załoŜenie korytka osłonowego i podwieszenie na całej długości wykopu, dodatkowo 
dla linii - poprzez zabezpieczenie podpór. Dla kaŜdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni 
nadzór odpowiednich słuŜb uŜytkownika i uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia.  
W miejscach występowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystąpieniem do 
robót ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli. 
Pozostałe uzbrojenie, w miejscach duŜych zbliŜeń w pionie zabezpieczyć poprzez zakładanie 
rur ochronnych na rurze istniejącej (rurę osłonową dwudzielną łączoną na śruby) lub na 
projektowanym uzbrojeniu. 
 
4.5.9.  Tymczasowe drogi kołowe  
Nawierzchnię z płyt prefabrykowanych naleŜy układać sprzętem mechanicznym na uprzednio 
wyrównanym terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie odsączającej z piasku. 
Przy skrajnych krawędziach jezdni naleŜy wykonać opaski z gruntu miejscowego a styki płyt 
i otwory zamulić gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypkę naleŜy 
usunąć, teren wyrównać i odtworzyć do stanu pierwotnego. BieŜące utrzymanie drogi 
obejmuje jej systematyczne oczyszczanie oraz wymianę uszkodzonych elementów. 
 
4.5.10.  Umocnienia skarp i dna kanałów otwartych  
Umocnienia dna i skarp kanałów otwartych naleŜy wykonać zgodnie z DP, STWiORB lub 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Standartowo umocnienia dna i skarp kanałów otwartych naleŜy wykonywać za pomocą 
Ŝelbetowych płyt aŜurowych (wielootworowych) przedłuŜając umocnienia faszyną i obkładając 
skarpy darniną. Wysokość płotka z faszyny winna wynosić minimum 30 cm. 
 
4.6.  Kontrola jako ści robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. 
 
4.6.1.  Sprawdzanie robót pomiarowych  
Sprawdzanie robót pomiarowych naleŜy przeprowadzić według następujących zasad: 

• robocze punkty wysokościowe naleŜy sprawdzić niwelatorem na całej długości 
budowanego odcinka, 

• wyznaczenie nasypów i wykopów naleŜy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co 
najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzących wątpliwości. 
 

4.6.2.  Sprawdzenie wykonania wykopów  
Po wykonaniu wykopów naleŜy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia 
i wykończenia odpowiada on wymaganiom, oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w STWiORB lub odpowiednich normach. 
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4.6.3.  Sprawdzenie wykonania nasypów i wbudowanego gruntu  
Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót  

• Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru, na bieŜąco, w miarę postępu robót, jakości uŜywanych przez Wykonawcę 
materiałów i zgodności wykonywanych robót ziemnych z DP, STWiORB. 

• Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodności warunków 
geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, sprawdzenia, 
czy wykonano zagęszczenie podłoŜa pod nasyp zgodnie z wymaganiami. 

• Badanie dostaw materiałów na nasyp: przydatności gruntów do budowy nasypu jak 
równieŜ zasypania wykopu powinna być określona w metodami makroskopowymi na 
próbkach pobranych z kaŜdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, 
pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niŜ jeden raz na 50 m3. 

• Sprawdzenie zagęszczenia gruntów: Wykonawca w trzech punktach na 50 m3 nasypów 
i jeden raz na kaŜde 20 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada wskaźnik 
zagęszczenia podłoŜa. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być 
przeprowadzone według BN-77/8931-12. 

• BieŜąca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robót ziemnych: Wykonawca 
zobowiązany jest sprawdzać na bieŜąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość 
zagęszczanego w nasypie i wykopie gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu, tak aby 
spełnić wymagania podane STWiORB. 

• BieŜąca kontrola Inspektora Nadzoru: kontrola obejmuje na bieŜąco wizualne 
sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz zaakceptowanie 
wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy, a w przypadku wątpliwości Inspektor 
Nadzoru, na koszt Wykonawcy, wykona badania sprawdzające. 

Kontrola jakości materiałów na nasypy  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę 
ilościową i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować 
w programie zapewnienia jakości i uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszych STWiORB, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na 
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru  
w trybie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje moŜliwościami do przeprowadzenia badań 
laboratoryjnych to powinien w programie zapewnienia jakości zaproponować wykonawcę 
badań do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Jeśli Inspektor Nadzoru uzna to za uzasadnione i konieczne, niezaleŜnie od badań 
wykonywanych przez Wykonawcę, moŜe prowadzić dodatkowe badania materiałów na koszt 
Wykonawcy. 
W kaŜdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, 
dostawy wątpliwej jakości nie naleŜy wbudowywać, naleŜy złoŜyć ją na oddzielnym 
składowisku i wykonać badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie 
zapewnienia jakości. Dalsze postępowanie w zaleŜności od wyników badań naleŜy 
przewidzieć w programie zapewnienia jakości. 
Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów prowadzi Wykonawca 
z częstotliwością i w zakresie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Minimalny zakres badań dla materiałów do wbudowania, oraz minimalna ich częstotliwość 
akceptowana przez Inspektora Nadzoru powinna obejmować: badanie uziarnienia, wskaźnika 
róŜnoziarnistości, wskaźnika piaskowego, wodoprzepuszczalności. 
Badania w czasie odbioru zasypanych wykopów 
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a) W zakres badań w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie: 
• dokumentów kontrolnych, 
• zagęszczenia gruntów,  
• wykonania skarp. 

b) Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 
• oznaczeń laboratoryjnych, 
• dziennika budowy, 
• dzienników laboratorium Wykonawcy, 
• protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  
• Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych 
oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. 
Badania zagęszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach 
korpusu ziemnego do głębokości około 1,0 m poniŜej jego korony, a w dolnych warstwach, 
tylko w przypadku gdy zachodzą wątpliwości co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych 
warstwach.  
Zagęszczenie gruntów na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli 
wskaźniki zagęszczenia spełniać będą warunek - Is nie mniejsze niŜ wymagane w STWiORB. 
 
4.6.4.  Sprawdzenie usuni ęcia humusu  
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z DP w zakresie: 

• powierzchni zdjęcia humusu, 
• grubości zdjętej warstwy humusu, 
• prawidłowości pryzmowania humusu. 

Kontroli podlega równieŜ zgodność wykonania robót z normą PN-67/B-06050 Roboty ziemne 
budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.  
 
4.7.  Obmiar  
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00. 
 
4.8.  Odbiór robót  
Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DP, STWiORB, warunkami 
technicznymi oraz obowiązującymi normami. 
 
4.9.  Rozliczenie robót – podstawa płatno ści  
Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST-00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 
podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4.10.  Dokumenty zwi ązane 

• PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
• PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
• PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

i badania przy odbiorze. 
• PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych 
do ruchu. 
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• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy 
otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania. 

• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
• PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki 

szczelne. 
• PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 

Techniczne warunki dostawy. 
• PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. 

Techniczne warunki dostawy. 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U.01.118.1263. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 
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5.  Przył ącza kanalizacji sanitarnej i wodoci ągowe (ST-04) 
5.1.  Przedmiot i zakres stosowania ST 
5.1.1.  Przedmiot ST  
ST 04 dotyczy wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania przyłączy kanalizacji 
sanitarnej oraz wodociągu, które zostaną wykonane w ramach niniejszej Umowy . 
 
5.1.2.  Zakres stosowania ST  
ST-04 naleŜy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych Umową wskazanym 
w punkcie powyŜej. 
Ustalenia zawarte w niniejszych ST obejmują wymagania szczegółowe dla robót w zakresie 
wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu ujętych w punkcie 5.1.3. 
 
5.1.3.  Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie wykonania 
przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu dla obiektów ujętych w DP w ramach 
niniejszej Umowy . 
 
5.1.4.  Określenia podstawowe  
Komora kanalizacyjna.  Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanałów. 
Kineta.  Koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
Podło Ŝe naturalne.  PodłoŜe naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
Podło Ŝe naturalne z podsypk ą. PodłoŜe naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z 
podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoŜe naturalne z określonym rodzajem podsypki 
wymaganej ze względu na materiał z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, 
zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur. 
Podło Ŝe wzmocnione.  PodłoŜe na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoŜa moŜe polegać 
na wymianie gruntu na piasek lub Ŝwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej 
konstrukcji. 
Podsypka.  Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 
Obsypka.  Materiał gruntowy między podłoŜem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający 
przewód kanalizacyjny. 
Zasypka wst ępna.  Warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuŜ nad wierzchem rury. 
Zasypka główna.  Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią 
zasypki wstępnej i terenem. 
Blok oporowy.  Element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się w poziomie 
i w pionie na skutek ciśnienia ścieków. 
Powierzchnia zwil Ŝona.  Wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych 
objętych badaniem szczelności 
Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszych ST-19 są zgodne zobowiązującymi 
odpowiednimi normami i ST-00. 
 
5.1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DP, 
STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.  
 
5.2.  Materiały  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. 
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5.2.1.  Źródła pozyskania materiałów  
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania i zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie 
postępu robót. 
 
5.2.2.  Wymagania dla materiałów  
Przyłącza kanalizacji sanitarnej 
Wymianę przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej naleŜy wykonać w technologii 
wykopowej z rur PVC-U SN8 SDR34 zgodnie z normą PN-EN 1401:1999 ze ścinką litą 
jednorodną z zastosowaniem uszczelek gumowanych samosmarujących zgodnie z normą PN-
EN 311-1 o średnicy Ø160mm oraz w technologii bezwykopowej – cracking z rur modułowych 
PP SDR 17,6 o średnicy Ø160mm.  

• rury PVC lite SN8 
dla średnic DN160 w technologii wykopowej naleŜy stosować rury i kształtki z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) z wydłuŜonym kielichem zgodne z PN-EN 
1401:1999, o sztywności obwodowej SN 8 lub SN12 (dla przewodów płytko posadowionych) 
ze ścianką litą jednorodną, uszczelki gumowe samosmarujące zgodnie z normą PN-EN 311-1.  

Muszą one spełniać poniŜsze wymagania: 
- sztywność obwodowa – min. 8 kN/m2 
- wytrzymałość ≥ 40 KN/m 
- chropowatość bezwzględna powierzchni wewnętrznych o wsp. Kmax = 0,1 mm 
- najwyŜsza trwałość, szczelność i odporność chemiczna połączeń 
- atesty na rury i kształtki dopuszczające do stosowania, 
 

• rury modułowe PP 
Ze względu na konieczność wykonania przewiertu z istniejących studni kanalizacyjnych do 
istniejącego budynku MOSiRu zastosowano moduły PP SDR17,6 w metodzie crackingu. 
Wymiary zastosowanych modułów wynoszą Dz160x9,1mm w szeregu SDR 17,6. Rury naleŜy 
łączyć na uszczelkę wargową i złącze wcisk-zatrzask o długości montaŜowej wynoszącej 
400mm i sztywności obwodowej SN16 co odpowiada rurze typu cięŜkiego. Moduły rurowe PP 
muszą posiadać następujące parametry; 
- ściankę konstrukcji litej wykonana z PP, łączonych na uszczelkę trójwagową i złącze 
wcisk –zatrzask. 
- trójwargową uszczelkę zapewniającą szczelność 2,5 bara przy odchyleniu kątowym 3 
stopni, 
- gwarancja szczelności 2,5 bara zgodnie z din EN 1277, 
-  sztywność obwodową krótkich modułów PP powinna wynosić minimum 16kN/m2,  
- konstrukcja powinna być zdolna do samodzielnego przenoszenia obciąŜeń 
zewnętrznych jak i wewnętrznych, 
- długość modułu 400 mm. 
- moduły rurowe PP muszą być wykonane z rur litych PP zgodnych z DIN 8077 i DIN 
1852. 
Przed wykonaniem wymiany przył ączy kanalizacji sanitarnej nale Ŝy zweryfikowa ć 
rzędne posadowienia istniej ących studni, istniej ących podł ączeń od strony studni oraz 
budynku. Zwraca si ę szczególn ą uwagę na przył ącza kanalizacji sanitarnej w 
południowej cz ęści budynku. Wykonawca we własny zakresie na podstaw ie przekopów 
kontrolnych zweryfikuje tras ę kanalizacji sanitarnej oraz podł ączenie do istniej ących 
studni. W przypadku wyst ąpienia ró Ŝnicy od tych zało Ŝonych w projekcie nale Ŝy 
zweryfikowa ć rzędne posadowienia przył ączy kanalizacji sanitarnej.  
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Podczas wymiany istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej istniejące kanały będą czynne. 
Na czas włączenia do istniejących studni naleŜy zamknąć przepływ poprzez zabalonowanie 
istniejących wlotów. Ścieki przepompować do wozu ascenizacyjnego lub do najbliŜszej 
studzienki na czynnym ciągu kanalizacji sanitarnej. 
 

• Renowacja istniejących studni kanalizacji sanitarnej 
Istniejące studnie naleŜy poddać renowacji z wykorzystaniem chemii budowlanej. Renowacja 
powinna dotyczyć całej wewnętrznej powierzchni studni (m. in. kinet, spoczników, kominów, 
stopni złazowych, itp.). Renowacja powinna polegać na dogłębnym wyczyszczeniu 
powierzchni, zagruntowaniu poprzez nałoŜenie warstwy sczepnej a następnie naniesieniu 
zapraw mineralnych na bazie szybkowiąŜących cementów siarczanoodpornych (w pełnej 
klasie ekspozycji XA3). Elementy studni, na które będą nakładane materiały renowacyjne 
powinny być uprzednio wyczyszczone hydrodynamicznie "do zdrowego materiału" wodą o 
ciśnieniu 500bar. Dodatkowo naleŜy ww. zaprawą wykończyć wloty i wyloty do i ze studni. 
NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wyprofilowanie spadku w kinecie i na 
spocznikach. Studnie zakryte warstwami bitumicznymi lub zasypane naleŜy odkryć i 
wyregulować włazy do istniejącego terenu. 
Do prac renowacyjnych naleŜy stosować chemię budowlaną w postaci specjalnej, 
modyfikowanej zaprawy mineralnej. Zaprawa ta musi charakteryzować się następującymi 
cechami: 
• szybko sprawny materiał na bazie cementu siarczanoodpornego (C3A=0) zbrojony 
włóknem szklanym, 
• odporność chemiczna: klasa agresji środowiska XA3 (wg PN-EN 206-1 tab. 2) 
potwierdzona aprobatą techniczną, 
• odporność na działanie wód zasiarczonych o średnim stopniu agresywności wg PN-EN 
206-1 (klasa ekspozycji XA3 - ocena wg. PN-EN ISO 4628), 
• odporność na wysolenia soli siarczanowych - brak wysoleń, 
• współczynnik przenikania pary wodnej SD<2m, 
• przyczepność do podłoŜa ≥2,0MPa, 
• wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach > 50MPa, 
• wytrzymałość na zginanie po 28 dniach > 5MPa, 
• nasiąkliwość po 28 dniach < 10%, 
• moŜliwość obciąŜenia wodą ≤ 3 godziny, 
• przepuszczalność wody pod zwiększonym ciśnieniem - brak przecieku przy ciśnieniu 
0,3MPa przez 72 godziny, 
• zmniejszenie przyczepności do podłoŜa po działaniu substancji chemicznej o mniej niŜ 
20% wg. PN-EN 13529 potwierdzone aprobatą techniczną Instytutu Techniki Budowlanej, 
• wytrzymałość na odrywanie (pull-off) po 20 cyklach zamraŜania na podłoŜu betonowym 
powyŜej 1,0MPa, 
• brak przenikania środowisk agresywnych przez powłokę zabezpieczającą, 
• wytrzymałość na odrywanie (pull-off) po działaniu jonów SO4 2-6000 mg/l do podłoŜa 
betonowego powyŜej 1,5MPa, 
• wszystkie materiały uŜyte do naprawy studni muszą pochodzić od jednego producenta. 
Włazy oraz stopnie złazowe w studniach naleŜy wymienić na nowe. ZałoŜono wymianę stopni 
złazowych w ilości 3 stopni na 1m studni kanalizacyjnej. 
Jako warstwę sczepną (do zagruntowania podłoŜa) naleŜy zastosować zaprawę: 
• jednoskładnikową, wiąŜącą na bazie cementu, 
• odporną na siarczany, 
• otwartą na dyfuzję pary wodnej, 
• przeznaczoną do podłoŜy mineralnych, 
• posiadającą stosowną aprobatę techniczną, 
Do osadzania stopni złazowych naleŜy zastosować materiały charakteryzujące się 
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następującymi parametrami: 
• wytrzymałość na ściskanie - klasa R1, 
• przyczepność do podłoŜa > 0,8MPa, 
• zawartość jonów chlorkowych < 0,05% 
 
Przyłącz wodociągowy 
Wymianę przyłącza wodociągowego Ø110 przewiduje się wykonać z rur PE100 SDR11                    
z zasuwą odcinającą w miejscu włączenia do sieci, łączone metodą zgrzewania doczołowego 
lub elektroooporowego, zgodnie z normą PN-EN 12201. Kształtki do zgrzewania doczołowego 
muszą być wykonane jako lane (wtryskowe), nie dopuszcza się kształtek segmentowych. 
 
Rury powinny posiadać nw aprobaty i atesty: 
- atest higieniczny PZH; 
- aprobatę techniczną wydana przez ITB; 
- certyfikat DIN Certco lub TIV zgodności z PAS1075;  
Połączenia z armaturą wykonać za pośrednictwem tulei kołnierzowych i kołnierzy luźnych. 
Połączenie z istniejącym rurociągiem PE naleŜy wykonać poprzez istniejących trójnik. 
Przejście wodociągu przez ścianę budynku przewidzieć poprzez zastosowanie systemowego 
przejścia szczelnego lub przepustu ochronnego. 
 
Zasuwa odcinająca 
Wymagania: 
- korpus, pokrywa, klin Ŝeliwo sferoidalne; 
- trzpień stal nierdzewna z gwintem walcowanym na zimno  i ogranicznikiem klina; 
- w pełni wulkanizowany klin z prowadnicami klina oraz zintegrowanymi ślizgami i stoŜkowym 
otworem trzpienia; 
- potrójne uszczelnienie trzpienia: pierścień zgarniający gumy NBR, tuleja oporowa z 
poliadmidu z 4 o-ringami z gumy NBR, uszczelka wargowa z gumy EPDM; 
- okrągła uszczelka pokrywy z gumy EPDM zagłębiona w rowku w pokrywie; 
- powłoka z farby epoksydowej zgodnie z DIN 30677; 
- długość zabudowy wg PN-EN 558; 
- owiercenie kołnierza wg PN-EN 1092-2 (ISO 7005-2) PN10; 
 
Zestaw wodomierzowy umieszczono w piwnicy budynku w miejscu wydzielonym łatwo 
dostępnym. Przewidziano wymianę wodomierza sprzęŜonego z zaworem spręŜynowym 
MWN/JS-S DN80/DN63 (wodomierz główny - śrubowy z poziomą osia wirnika suchobieŜny 
typu MWN DN80, wodomierz boczny - skrzydełkowy jednostrumieniowy suchobierzny typu JS 
DN63) wraz z armaturą odcinającą i zaworem antyskaŜeniowym typu BA 4760 DN80. Na 
instalacji bytowo-gospodarczej przewiduje się zabudowę zaworu pierwszeństwa typu VV300 
DN80. 
Przewidziano rozdzielenie instalacji ppoŜ i bytowo-gospodarczej w budynku oraz zabudowę 
wodomierza jednostrumieniowego skrzydełkowego suchobieŜnego typu JS16 DN40 wraz z 
armatura odcinającą i zaworem antyskaŜeniowym typu EA 251 DN40. 

 
5.3.  Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru  kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Do wykonania robót proponuje się uŜyć następującego sprzętu:  
podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 

• komplet elektronarzędzi, 
• komplet narzędzi ślusarskich, 
• zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczołowo, 
• spawarki, 
• zgrzewarki do muf elektrooporowych, 
• płyty zagęszczające i stopy zagęszczające, 
• pompy do miejscowego odwodnienia wykopów, 
• Ŝurawie samochodowe, 
• koparki 
• ubijaki spalinowe 200kg 
• ręczne narzędzia do prac ziemnych. 

 
5.4.  Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 
UŜyte przez Wykonawcę do wykonania robót środki transportu muszą być zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.5.  Wykonanie robót  
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DP, STWiORB, 
programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Umowy, DP, STWiORB, 
a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  
 
Monta Ŝ ruroci ągów grawitacyjnych z rur PVC 
Ogólne warunki montaŜu kanałów z PVC 
Zaleca się montaŜ przewodów z PVC w zakresie temperatur otoczenia od 0° do +30°C. 
Układanie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montaŜu z 
producentem. W niskich temperaturach naleŜy zachować szczególną ostroŜność przy 
transportowaniu rur z uwagi na zmniejszoną ciągliwość materiału (zwiększona podatność na 
pękanie). Sposób montaŜu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków 
zgodnie z zatwierdzonym Projektem. Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu 
moŜe odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoŜa. Przed opuszczeniem rur do wykopu 
naleŜy sprawdzić ich stan techniczny (nie mogą mieć uszkodzeń) oraz zabezpieczyć je przed 
zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, 
korków itp. 
Łączenie rur 
Rury z PVC są przygotowane do łączenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki gumowej, 
wargowej. Łączenie kielichowe Usunąć zaślepkę zabezpieczającą z kielicha ułoŜonej rury i 
bosego końca kolejnej rury. Nasmarować uszczelkę i bosy koniec wsuwanej rury smarem 
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silikonowym, poślizgowym. Łączone elementy ułoŜyć współosiowo. 
WłoŜyć koniec bosy do kielicha. Wcisnąć koniec bosy do kielicha aŜ do osiągnięcia 
oznaczenia. Dla mniejszych średnic łączenie wykonuje się ręcznie, dla większych średnic 
moŜna uŜyć stalowego pręta jako dźwigni, zabezpieczając koniec rury drewnianym klockiem 
lub uŜyć specjalnego oprzyrządowania. Nigdy nie wolno uŜywać łyŜki koparki do 
bezpośredniego wciskania rury w kielich, a jedynie jako punktu oparcia dla podnośnika 
śrubowego. 
UWAGA! 
JeŜeli zachodzi konieczność, moŜna rurę przyciąć na budowie. Cięcie naleŜy wykonać 
prostopadle do osi rury, a następnie usunąć wióry i zukosować koniec rury pod kątem 30°. 
 
Podsypka 
Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania: nie powinny występować 
cząstki o wymiarach powyŜej 20 mm, materiał nie moŜe być zmroŜony, nie moŜe zawierać 
ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
JeŜeli grunty lokalne spełniają powyŜsze wymagania, nie musi być wykonywany wykop do 
poziomu podsypki. 
W przypadku występowania piasków i Ŝwirów niedopuszczalne jest naruszenie gruntu 
rodzimego na rzędnej posadowienia kanału Wysokość podsypki powinna wynosić min. 20 cm. 
JeŜeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyŜej 60 mm lub podłoŜe jest skalne, 
wysokość obsypki powinna wzrosnąć o min. 5 cm. 
Poziom podłoŜa musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane bezpośrednio na 
nim. 
 
Układanie przewodu na dnie wykopu. 
Rury moŜna opuszczać do wykopu ręcznie lub przy uŜyciu sprzętu mechanicznego. Układanie 
odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłoŜu. PodłoŜe profiluje się w miarę 
układania przewodu. NaleŜy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków 
przewodu pokrywały się. Przewód po ułoŜeniu powinien ściśle przylegać do podłoŜa na całej 
swej długości. Nie wolno wyrównywać spadku i kierunku ułoŜenia przewodu przez 
podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 
MontaŜ naleŜy prowadzić ze spadkami zgodnymi z dokumentacją pomiędzy studniami od 
rzędnej niŜszej do wyŜszej. Odchylenia osi ułoŜonego przewodu od ustalonego w 
dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać wartości dopuszczonych w PN-92/B-10735 
Przed połączeniem rur „bose" końce naleŜy smarować środkami umoŜliwiającymi poślizg, 
przewidzianymi przez dostawce systemu kanalizacyjnego. „Bose" końce wciskać do miejsca 
zaznaczonego na rurze. Przed przystąpieniem do montaŜu kaŜdego kolejnego złącza, kaŜda 
ostatnia rura, do kielicha której przyłączamy nowy odcinek, powinna być zastabilizowana 
przez wykonanie obsypki wg zasad podanych poniŜej. 
 
Obsypka rurociągu 
Obsypka rurociągu jest po to, Ŝeby zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze 
wszystkich stron, obciąŜenia mogły być przekazywane i nie występowały szkodliwe obciąŜenia 
miejscowe. Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu 
zakończonego posadowienia. Obsypka przewodu musi być prowadzona, aŜ do uzyskania 
grubości warstwy przynajmniej 30 cm (po zagęszczeniu) powyŜej wierzchu rury. Materiał 
słuŜący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania 
podłoŜa. Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, Ŝeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub 
nie został przemieszczony. Zagęszczenie moŜe być wykonane mechanicznie dzięki własnemu 
cięŜarowi sprzętu i sile uderzeniowej, która jest stosowana w większości przypadków. 
Wskazany jest sprzęt zagęszczający, który moŜe pracować w tym samym czasie po obu 
stronach przewodu. Zagęszczenie jest łatwiejsze, jeśli zawartość wody w materiale 
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wypełniającym jest bliska optimum. Zagęszczanie Ŝwiru moŜe być wykonane z wodą, jeśli 
podłoŜe moŜe przewodzić wodę lub jeśli jest moŜliwe w jakiś inny sposób np. przez drenaŜ 
zapewniający efektywne odwodnienie obsypki. Dla spoistego materiału metoda zagęszczania 
powinna być wybrana według rzeczywistych własności zasypki. We wszystkich przypadkach 
waŜne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurą. Pierwsza warstwa aŜ do osi rury powinna 
być zagęszczona ostroŜnie, aŜeby uniknąć uniesienia się rury.  
 
 
Zasypka wykopu. 
Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała wymagania struktury 
nad rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych). Pozostała część 
wypełnienia moŜe być wykonana za pomocą gruntu rodzimego zgodnie z zatwierdzoną 
Dokumentacją Projektową i jeśli maksymalna wielkości cząstek nie przekracza 30 mm. 
Przydatność gruntu rodzimego do zasypywania wykopów potwierdzi InŜynier. 
 
SkrzyŜowania z istniejącym uzbrojeniem. 
Prace w pobliŜu miejsc kolizji naleŜy wykonywać ręcznie bez uŜycia sprzętu mechanicznego. 
Na istniejące podziemne sieci energetyczne, telekomunikacyjne i gazowe w miejscach 
skrzyŜowań nałoŜyć rury ochronne. W przypadku, gdy wykonywane sieci przebiegają                      
w bliskiej odległości od istniejących drzew, naleŜy wykonać wykop otwarty w odległości 2.50 m 
od osi drzewa, a pod systemem korzeniowym przecisnąć rurę osłonową stalową lub z PVC,               
o długości l=5, 0m.  
 
Głębokość ułoŜenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 
Przewody powinny być ułoŜone w gruncie w sposób uniemoŜliwiający: zamarzanie w nich 
ścieków w okresie zimowym, uszkodzenia pod wpływem obciąŜeń zewnętrznych, niekorzystny 
wpływ uzbrojenia podziemnego (obciąŜenie fundamentami itp.). Głębokość ułoŜenia 
przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków zabezpieczających ustala 
Polska Norma PN-92-B-10735. Wg tej normy głębokość ułoŜenia przewodów powinna być 
taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu  było większe niŜ umowna 
głębokość przemarzania gruntu o h = 0,2 m. W przypadku konieczności ułoŜenia przewodów 
na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem ścieków, przewody 
powinny być ocieplone, np. warstwą keramzytu. W takim przypadku przewód naleŜy otoczyć 
30cm warstwą keramzytu (zamiast podsypki i obsypki) zabezpieczonego folią PEHD gr. 
1,5mm. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów dających podobne wyniki izolacji 
cieplnej. Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych 
 
Monta Ŝ kanałów grawitacyjnych metod ą crackingu 
Wymianę przyłączy kanalizacji sanitarnej do studni k-142-k-146 naleŜy wykonać z rur PP 
SDR17,6 stosowanych do przewiertu w technologii - crackingu.  
Wymiana przyłączy metodą crackingu polega na kruszeniu starego kanału z mniejszym lub 
większym poszerzeniem przestrzeni (kawałki starej rury są wciskane w grunt) za pomocą 
specjalnej głowicy połączonej z wyciągarką. Nowy rurociąg wciągany jest równocześnie z 
głowicą rozszerzającą. 
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Przewiert naleŜy wykonać z istniejących studni kanalizacyjnych. Ze względu na zastosowaną 
technologię poniŜej podaje się parametry techniczne maszyny dla wykonania przewiertu: 
- min. średnica wewnętrzna studni - 1,0m; 

- max. długość modułów rurowych - 450mm; 
- moŜliwość montaŜu urządzenia przez istniejący właz kanałowy, minimalna średnica włazu 
D600 (typowy właz kanalizacyjny); 
- wymiary maszyny 600x490x340mm; 
- waga 200kg; 
- max. siła pchania 275kN; 
- max. siła ciągu 400kN; 
- średnica rurociągu: DN50-DN250 do materiałów rurowych kamionka, beton, PVC, PE, Ŝeliwo 
szare/ Ŝeliwo sferoidalne, AC, GRP, stal; 

 
Prace przygotowawcze: 
- naleŜy przegłębić dno istniejących studni kanalizacyjnych aby oś maszyny przewiertowej 
pokrywała się z osią rury kanalizacyjnej, naleŜy odtworzyć istniejącą kinetę, 
- naleŜy obkuć istniejący otwór w piwnicy budynku tak aby poszerzenie przeszło przez ścianę 
budynku. 
 
Monta Ŝ ruroci ągów ci śnieniowych z rur HDPE. 
 Ogólne warunki montaŜu przewodów HDPE 
Z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się 
wykonywać połączenia w temperaturze nie niŜszej niŜ 0°C. W przypadku konieczno ści 
zgrzewania PE w niskich temperaturach naleŜy okryć stanowisko do zgrzewania namiotem. 
Sposób montaŜu przewodów powinien zapewniać utrzymanie trasy zgodnie z zatwierdzonym 
Projektem. Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu moŜe odbywać się dopiero po 
przygotowaniu podłoŜa. Przed opuszczeniem rur do wykopu naleŜy sprawdzić ich stan 
techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez 
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 



Wymiana przyłączy kanalizacji sanitarnej Ø160 oraz przyłącza wodociągowego Ø110   budynku MOSiR  
w Knurowie przy ul. Górniczej.  

 

STWIORB                                                                                                                                                              74 
 

BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH HAWRYLEWICZ PROJEKT 
ul. Srebna 32, 44-121 Gliwice 

 

 
Metody łączenia rur, kształtek i armatury 
NaleŜy stosować generalną zasadę, Ŝe przy zgrzewaniu rur i kształtek PE obowiązują 
procedury podane przez ich producentów. Zgrzewanie doczołowe rur z PE: Zgrzewanie rur 
doczołowe jest moŜliwe tylko dla rur zakwalifikowanej do tej samej grupy płynięcia, o tej samej 
średnicy i grubości ścianki. Zgrzewanie czołowe polifuzyjne naleŜy przeprowadzić dla rur i 
kształtek o średnicach większych od 63 mm. Kształtki elektrooporowe stosować w sytuacjach 
uniemoŜliwiających wykonanie Zarzewów doczołowych. Wszystkie parametry zgrzewania rur 
polietylenowych muszą być podane przez producenta rur w instrukcji montaŜu. Po 
zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego naleŜy 
skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów wypływki 
(szerokości i grubości) i oszacowaniu ich zgodności z zaleceniami producenta. Wartości 
odchyleń nie powinny przekraczać dopuszczalnych, podanych przez producenta. Zgrzewanie 
rur z PE przy pomocy złączy elektrooporowych: Odbywa się ono przy uŜyciu kształtek z 
wtopionym drutem elektrooporowym. W złącza wsuwa się przycięte prostopadle i 
oczyszczone końcówki rur z PE (oczyszczone takŜe przez usunięcie warstwy utlenionego 
polietylenu, a następnie „przepuszcza "się przez drut oporowy, prąd w określonym czasie i o 
odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcją producenta złącz. 
Operacja elektrozgrzewania powinna być przeprowadzona przy unieruchomionych 
końcówkach rur. KaŜde złącze elektrooporowe ma indywidualne parametry zgrzewania. Są 
one zapisane; na złączu w postaci nadruku, w postaci kodu kreskowego, na karcie 
magnetycznej, bądź zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w złączu -elektrozgrzewarka. 
Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich moŜna dokonywać zgrzewania określają 
producenci złącz elektrooporowych. Połączenia kołnierzowe Połączenia z uŜyciem tulei 
kołnierzowej PE i luźnego kołnierza stosowane są głównie przy połączeniach tworzywo 
sztuczne/stal. Stosowane mogą być równieŜ przy połączeniach rur PE z armaturą stalową. 
NaleŜy stosować połączenia kołnierzowe uszczelniając je płaskimi uszczelkami. 
 
Podsypka 
Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

• nie powinny występować cząstki o wymiarach powyŜej 20 mm, 
• materiał nie moŜe być zmroŜony, 
• nie moŜe zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

JeŜeli grunty lokalne spełniają powyŜsze wymagania, nie musi być wykonywany wykop do 
poziomu podsypki. W przypadku występowania piasków i Ŝwirów niedopuszczalne jest 
naruszenie gruntu rodzimego na rzędnej posadowienia kanału. W przypadku występowania 
gruntów organicznych naleŜy zastosować podsypkę piaskową o grubości min. 20 cm (po 
zagęszczeniu). JeŜeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyŜej 60 mm lub 
podłoŜe jest skalne, wysokość obsypki powinna wzrosnąć o 5 cm. Poziom podłoŜa musi być 
tak wykonany, by rurociągi mogły być układane bezpośrednio na nim. 
 
Układanie przewodu na dnie wykopu. 
Rury moŜna opuszczać do wykopu ręcznie lub przy uŜyciu sprzętu mechanicznego. Układanie 
odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłoŜu. PodłoŜe profiluje się w miarę 
układania przewodu, a grunt z podłoŜa wykorzystuje się do stabilizacji ułoŜonej juŜ części 
przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. NaleŜy przy tym zwrócić uwagę na to, 
aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po ułoŜeniu powinien ściśle 
przylegać do podłoŜa na całej swej długości. Nie wolno wyrównywać kierunku i spadku 
ułoŜenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak np. kawałki 
drewna, kamieni itp. Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu 
zaleŜy od technologii wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. Układanie 
opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywać się na 
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przygotowanym podłoŜu. Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juŜ ułoŜonym 
moŜna wykonywać na poboczu wykopu lub teŜ w wykopie po odpowiednim przygotowaniu 
miejsca i sprzętu do łączenia. Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia 
próby na szczelność przewodu. Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do 
miejsca ułoŜenia. Przy opuszczaniu przewodu z PE na dno wykopu, jak równieŜ przy zmianie 
kierunku rur leŜących, naleŜy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego 
minimalnego promienia załamania, który dla rur PEHD moŜe wynosić 50 x D (D - średnica 
zewnętrzna). Dopuszczalna wartość promienia wygięcia rur zaleŜy między innymi od 
temperatury. Przykładowo moŜna przyjąć następujące wartości promienia wygięcia rur: 

• 20 x D (przy temp. + 20°C), 
• 35 x D (przy temp. + 10°C), 
• 50 x D (przy temp. 0°C). 

Jeśli rury z PE mają być wyginane w temperaturze niŜszej niŜ 0°C, nale Ŝy przestrzegać 
specjalnych instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur z PEHD 
powinno się znajdować w pobliŜu wykopu, w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. 
 
Bloki oporowe. 
Na załamaniach trasy zbliŜonych do 90° nale Ŝy stosować bloki oporowe zgodnie z Polską 
Normą BN-81/9192-05. 
 
Obsypka rurociągu 
Obsypka rurociągu jest po to, Ŝeby zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze 
wszystkich stron, obciąŜenia mogły być przekazywane i nie występowały szkodliwe obciąŜenia 
miejscowe. Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu 
zakończonego posadowienia. Obsypka przewodu musi być prowadzona aŜ do uzyskania 
grubości warstwy przynajmniej 30 cm (po zagęszczeniu) powyŜej wierzchu rury. Materiał 
słuŜący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania 
podłoŜa. Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, Ŝeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub 
nie został przemieszczony. Zagęszczenie moŜe być wykonane mechanicznie dzięki własnemu 
cięŜarowi sprzętu i sile uderzeniowej, która jest stosowana w większości przypadków. 
Wskazany jest sprzęt zagęszczający, który moŜe pracować w tym samym czasie po obu 
stronach przewodu. Zagęszczenie jest łatwiejsze, jeśli zawartość wody w materiale 
wypełniającym jest bliska optimum.  Zagęszczanie Ŝwiru moŜe być wykonane z wodą, jeśli 
podłoŜe moŜe przewodzić wodę lub jeśli jest moŜliwe w jakiś inny sposób np. przez drenaŜ 
zapewniający efektywne odwodnienie obsypki. 
Dla spoistego materiału metoda zagęszczania powinna być wybrana według rzeczywistych 
własności zasypki. We wszystkich przypadkach waŜne jest unikanie pustych przestrzeni pod 
rurą. Pierwsza warstwa aŜ do osi rury powinna być zagęszczona ostroŜnie, aŜeby uniknąć 
uniesienia się rury. 
 
 Oznaczenie rurociągu. 
Po przeprowadzeniu próby szczelności p=1,0 MPa, naleŜy obsypać rurociąg warstwą gruntu 
30 cm, zagęścić grunt i ułoŜyć nad rurociągiem (30 - 40 cm powyŜej grzbietu rury) taśmę 
ostrzegawczą z wkładką metalową. 
 
 Zasypka wykopu. 
Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała wymagania struktury 
nad rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych). Pozostała część 
wypełnienia moŜe być wykonana za pomocą gruntu rodzimego zgodnie z zatwierdzoną 
Dokumentacją Projektową i jeśli maksymalna wielkości cząstek nie przekracza 30 mm. 
Przydatność gruntu rodzimego do zasypywania wykopów potwierdzi InŜynier.  
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SkrzyŜowania z istniejącym uzbrojeniem. 
Prace w pobliŜu miejsc kolizji naleŜy wykonywać ręcznie bez uŜycia sprzętu mechanicznego. 
Na istniejące podziemne sieci energetyczne, telekomunikacyjne i gazowe w miejscach 
skrzyŜowań nałoŜyć rury ochronne. W przypadku, gdy wykonywane sieci przebiegają w 
bliskiej odległości od istniejących drzew, naleŜy wykonać wykop otwarty w odległości 2.50m 
od osi drzewa, a pod systemem korzeniowym przecisnąć rurę osłonową stalową lub z PVC, o 
długości l=5,0m. 
 
 Głębokość ułoŜenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 
Przewody powinny być ułoŜone w gruncie w sposób uniemoŜliwiający zamarzanie w nich 
przesyłanych mediów oraz, uszkodzenia pod wpływem obciąŜeń zewnętrznych, niekorzystny 
wpływ uzbrojenia podziemnego (obciąŜenie fundamentami itp.). Głębokość ułoŜenia 
przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków zabezpieczających ustala 
Polska Norma PN-92-B-10735. Wg tej normy głębokość ułoŜenia przewodów powinna być 
taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niŜ umowna 
głębokość przemarzania gruntu o h = 0,2 m. W przypadku konieczności ułoŜenia przewodów 
na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem ścieków, przewody 
powinny być ocieplone, np. warstwą keramzytu. W takim przypadku przewód naleŜy otoczyć 
30cm warstwą keramzytu (zamiast podsypki i obsypki) zabezpieczonego folią PEHD gr. l,5mm 
Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów dających podobne wyniki izolacji cieplnej. 
Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 
podziemnego zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 
 
 
Połączenia rurociągów: 
Połączenia gwintowane 
Połączenia gwintowane stosować do przewodów z rur stalowych przy ciśnieniu roboczym 
czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa i temperaturze 115stC, jak równieŜ z armaturą 
gwintowaną i przyrządami kontrolno-pomiarowymi. Gwinty na końcach rur winny być nacięte i 
odpowiadać odpowiedniej normie. Dokładność nacięcia sprawdza się poprzez nałoŜenie 
odpowiedniej złączki. Połączenia gwintowane uszczelnia się za pomocą taśmy teflonowej, 
konopi lub odpowiedniej pasty. 
 
Połączenia kołnierzowe 
Kołnierze do rur stalowych powinny być dostarczone na budowę jako walcowane z szyjką lub 
z przyspawanym króćcem rury stalowej. Oś rury powinna być prostopadła do płaszczyzny 
kołnierza. Spawy kołnierzy winny być wykonane zgodnie z odpowiednią normą. Średnice 
wewnętrzne uszczelek powinny być większe o 3-5 mm od wewnętrznej średnicy przewodu lub 
armatury, a ich zewnętrzna średnica powinna zapewnić dotyk obwodu uszczelki do 
śrub. Połączeń kołnierzowych nie naleŜy stosować na łukach.  
 
Połączenia spawane 
Połączenia spawane winny być wykonywane dl a rurociągów ciśnieniowych. Spawanie i 
szczepienie rurociągów winny być wykonane przez spawaczy z odpowiednimi kwalifikacjami i 
uprawnieniami dozoru technicznego. Podczas spawania temperatura spawania nie powinna 
być mniejsza od zera. Przy spawaniu stali stopowych skłonnych do hartowania się elementów 
o duŜej grubości naleŜy stosować technologię z podgrzewem wstępnym i dogrzewaniem. 
 
Sprawdzenie instalacji przed napełnieniem 
Przed sprawdzeniem rurociągów Wykonawca powinien upewnić się, Ŝe są one odpowiednio 
zakotwione i Ŝe obciąŜenia od łuków, wylotów z rozgałęzień i od końców rurociągu są 
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przekazywane do gruntu lub do odpowiedniego tymczasowego zakotwienia. Otwarte końce 
powinny być zaczopowane zatyczkami, kapturami lub kołnierzami ślepymi. 
 
 
Program bada ń i powiadomie ń 
Przed przystąpieniem do sprawdzenia instalacji, Wykonawca przekaŜe Inspektorowi                    
i Zamawiającemu propozycję programu prób. Wykonawca powiadomi Inspektora                              
i Zamawiającego na co najmniej 3 pełne dni robocze przed przystąpieniem do robót                       
o zamiarze wykonania sprawdzania danej sekcji rurociągu. 
 
Woda i środki do płukania, prób i dezynfekcji. 
Dostawa wody 
Woda do prowadzenia prób, przemywania, płukania i dezynfekcji rurociągów ciśnieniowych 
lub bezciśnieniowych będzie dostarczona przez Wykonawcę. Do prób obiektów 
technologicznych dopuszczalne jest zastosowanie wody z odbiornika. RuraŜ do podawania 
wody od punktu dostawy powinien być dostarczony i zainstalowany przez Wykonawcę. Na 
rurociągu z wodą do pitną, naleŜy zainstalować zawór zwrotny zapobiegający powrotowi wody 
do systemu dystrybucji. Inne podłączenia wody nie pitnej z sieci zasilających lub innych usług 
podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora. 
Usuwanie wody 
NaleŜy zapewnić instalacje i urządzenia dla usuwania wody stosowanej do prób szczelności. 
 
Czyszczenie instalacji i urz ądzeń 
Po zakończeniu prób hydraulicznych sieci wody pitnej, naleŜy przepłukać rurociąg poddany 
próbom do osiągnięcia czystych popłuczyn na odpływie. Pozostałe rurociągi i kanały po 
wykonaniu prób winny zostać opróŜnione. Wykonawca dostarczy wszystkie konieczne 
przyrządy myjące, ruraŜ tymczasowy i kształtki. Po zakończeniu budowy, i przed dezynfekcją, 
wewnętrzne powierzchnie konstrukcji projektowanych do wypełnienia płynami powinny być 
oczyszczone w taki sposób aby usunięty został wszystek olej, piasek i pozostałe 
zanieczyszczenia. Próby wodoszczelności naleŜy przeprowadzać przed wykonaniem izolacji 
antykorozyjnej ścian. Zbiorniki Ŝelbetowe i betonowe naleŜy poddać badaniom na szczelność, 
zgodnie z normą PN- 85/B-10702, 
 
Próby szczelno ści ruroci ągów ci śnieniowych 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu naleŜy przeprowadzić 
próby szczelności. Próby szczelności naleŜy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków 
przewodu. Na Ŝądanie InŜyniera lub Zamawiającego naleŜy równieŜ przeprowadzić próbę 
szczelności całego przewodu. 
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są 
podane 
w Polskich Normach (PN-81/B-10725), WTWiOR oraz WTWOiRTS . NiezaleŜnie od wymagań 
określonych w normie naleŜy zachować następujące warunki przed przystąpieniem do 
przeprowadzenia próby szczelności: 

• zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami 

• odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 300 m w przypadku 
wykopów o ścianach umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nie umocnionych ze 
skarpami - wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 

• odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed 
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka, 

• wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 



Wymiana przyłączy kanalizacji sanitarnej Ø160 oraz przyłącza wodociągowego Ø110   budynku MOSiR  
w Knurowie przy ul. Górniczej.  

 

STWIORB                                                                                                                                                              78 
 

BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH HAWRYLEWICZ PROJEKT 
ul. Srebna 32, 44-121 Gliwice 

 

• profil przewodu powinien umoŜliwiać jego odpowietrzenie w najwyŜszych punktach 
badanego odcinka, 

• naleŜy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia, 
• naleŜy przeprowadzić kontrolę przewodów za pomocą kamery TV z pomiarem 

spadków i zapisem wyników kontroli. 
 W czasie prowadzenia próby szczelności naleŜy w szczególności przestrzegać następujących 
warunków: 

• przewód nie moŜe być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni 
zewnętrznej nie moŜe być niŜsza niŜ 1°C, 

• napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniŜszego punktu, 
• temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 

20°C, 
• po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu naleŜy pozostawić go na 

12 godzin w celu ustabilizowania, 
• po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie naleŜy przez okres 30 

minut sprawdzać jego poziom, 
• po uzyskaniu ciśnienia próbnego naleŜy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin 

dla wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i 
po tym czasie naleŜy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba 
szczelności trwająca nie dłuŜej niŜ 24 godziny) w odstępach co 30 minut, 

• cały przewód moŜe być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu 
pozytywnych wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego 
zasypaniu, z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków. 

Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić 1 MPa. Szczelność odcinka i całego przewodu powinna 
być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą. Po zakończeniu próby szczelności naleŜy 
zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a przewód powinien być opróŜniony z 
wody. Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez 
przedstawicieli Wykonawcy, InŜyniera i Zamawiającego. 
 
Próby szczelno ści ruroci ągów grawitacyjnych 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu naleŜy przeprowadzić 
próby szczelności kanału grawitacyjnego. Kanał powinien być poddany badaniom w zakresie 
szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. 
Próby szczelności naleŜy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi 
w normie PN-92/B-10735, WTWORTS oraz WTWOR. Przed przystąpieniem do prób 
szczelności naleŜy zapewnić: 

• zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami, 

• odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed 
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka, 

• wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, naleŜy sprawdzać 
wizualnie wszystkie badane połączenia, 

• naleŜy przeprowadzić kontrolę przewodów za pomocą kamery TV z zapisem wyników 
kontroli. 

Badanie na eksfiltrację: 
• zwierciadło wody gruntowej powinno być obniŜone o co najmniej 0,5 m poniŜej dna 

wykopu 
• poziom zwierciadła wody w studzience wyŜej połoŜonej, powinien mieć rzędną niŜszą 

co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niŜszej po 
ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach - nie powinno być ubytku wody w 
studzience połoŜonej wyŜej, w czasie: 
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• 30 min. na odcinku o długości do 50 m 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m. 
 
Badanie na infiltrację: 
Podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania 
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltrację. 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 
Wykonawcy, IInspektora i Zamawiającego. 
 
5.6.  Kontrola jako ści robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. 
 
5.6.1.  Kontrola Wykonawcy w czasie robót  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością określoną w programie zapewnienia jakości i STWiORB 
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
Kontrola jakości materiałów  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę 
ilościową i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować 
w programie zapewnienia jakości i uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszych STWiORB, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na 
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru  
w trybie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje moŜliwościami do ich przeprowadzenia badań 
laboratoryjnych to powinien w programie zapewnienia jakości zaproponować wykonawcę 
badań do akceptacji Zamawijącego.  
Jeśli Inspektor Nadzoru uzna to za konieczne, niezaleŜnie od badań wykonywanych przez 
Wykonawcę, moŜe prowadzić dodatkowe badania materiałów. 
W kaŜdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, 
dostawy wątpliwej jakości nie naleŜy wbudowywać, naleŜy złoŜyć ją na oddzielnym 
składowisku i wykonać badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie 
zapewnienia jakości. Dalsze postępowanie w zaleŜności od wyników badań naleŜy 
przewidzieć w programie zapewnienia jakości. 
Kontrola robót 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
• sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie, 
• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa 

z kruszywa mineralnego lub betonu, 
• badanie odchylenia osi kanałów, 
• sprawdzenie zgodności z DP załoŜenia przewodów i studzienek, 
• badanie odchylenia spadku kanałów, 
• sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów, 
• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
• sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 
• sprawdzenie wykonanych izolacji. 

 
Tolerancje i wymagania 

• odchylenie wymiarów przewodów w planie nie powinno być większe niŜ 0,05 m, 
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• odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
• odchylenie przewodu rurowego w planie, nie powinno przekraczać ± 5 mm, 
• odchylenie spadku ułoŜonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 
100 m powinien być zgodny wymaganiami Dokumentacji Projektowej, 

• rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
 

5.6.2.  Kontrola Inspektora Nadzoru  
Kontrola Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia robót polega na sprawdzeniu, na bieŜąco, 
w miarę postępu robót, jakości uŜywanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych robót z DP i wymaganiami niniejszej STi obejmuje w szczególności: 

• sprawdzenie zgodności warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia 
ewentualnych zmian, 

• sprawdzenie wykonania i zagęszczenia podsypki, 
• sprawdzenie jakości wykonywanych robót i uŜytych materiałów. 

 
5.6.3.  Sprawdzenie szczelno ści  
Badanie szczelności przewodów naleŜy przeprowadzić:  

• dla kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów 
kanalizacyjnych, 

• dla kanalizacji ciśnieniowej zgodnie z PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy 
kanalizacji ciśnieniowej. 
 

5.7.  Obmiar  
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00. 
 
5.8.  Odbiór robót  
Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DP, STWiORB, warunkami 
technicznymi oraz obowiązującymi normami. 
 
5.9.  Rozliczenie robót – podstawa płatno ści  
Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST-00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 
podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.10.  Dokumenty zwi ązane 

• PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
• PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 
• PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne. 
• PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa 

murarska. 
• PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością. 

• PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego uŜytku. 
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• PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
• PN-EN 1917: 2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i Ŝelbetowe. 
• PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
• PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania 
i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

• PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane 
z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U). 


