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„Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokre wnych (tekst jednolity Dz. 

U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.) i na podstawie art. 16  w/w ustawy, Biuro 

Projektów/ twórcy maj ą prawo do nienaruszalno ści tre ści i formy tej 

dokumentacji oraz jej rzetelnego wykorzystania. Upr awnienia Biura 

Projektów/twórców, o których mowa w zdaniu poprzedn im, obejmuj ą 

wszystkie etapy realizacji prac uj ętych w niniejszej dokumentacji. 

 

Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

Zamawiaj ący nie mo że, bez zgody Biura Projektów/twórców dokonywa ć zmian 

w niniejszej dokumentacji, chyba że są one spowodowane oczywist ą 

konieczno ścią, a Biuro Projektów/twórcy  nie mieliby słusznej po dstawy im si ę 

sprzeciwi ć”.  

 

Nazwy własne materiałów i urz ądzeń zamieszczone w dokumentacji 

projektowej podano jedynie jako przykładowe rozwi ązania. 

Mogą być stosowane materiały i urz ądzenia równowa żne pod warunkiem 

spełnienia wymaga ń zawartych projekcie oraz w specyfikacjach technicz nych 

wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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1 Wymagania Podstawowe 

1.1 Nazwa zamówienia 
Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zawiszy Czarnego i Bohaterów Getta Żarach.  

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót realizowanych w ramach zadania Remont (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej 
w ul. Zawiszy Czarnego i Bohaterów Getta Żarach.  

1.2 Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) stanowią integralną część Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia przy zlecaniu i realizacji wyżej wymienionych robót.  

1.3 Zakres Robót objętych ST 
Wymagania ogólne ST-00 należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 

STWiORB 00  Wymagania ogólne 

ST-01  Roboty pomiarowe 

ST-02  Roboty przygotowawcze 

ST-03  Roboty ziemne 

ST-04  Modernizacja metodą bezwykopową kanalizacji sanitarnej 

1.4 Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania 
w budownictwie; 

Budowla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, stanowiący całość 
techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub technologiczny; 

Budynek – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych posiadających fundamenty oraz dach; 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych 
i odpowiednio utwardzony; 

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, o ile w dokumentacji projektowej wyraźnie nie 
zaznaczono, że jest inaczej  przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu; 

Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią organu wydającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, wydany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący 
do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru, 
Wykonawcą i projektantem; 

Europejska aprobata techniczna – pozytywna ocena przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego 
stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób jest 
stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE); 

Gwarancja – techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne funkcjonowanie 
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi; 
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Inspektor nadzoru – oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego, która pełni funkcję inspektora nadzoru 
inwestorskiego zgodnie z ustawą Prawo Budowlane; może również oznaczać osobę Inżyniera w rozumieniu 
warunków kontraktowych FIDIC; 

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów; 

Kanalizacja sanitarna - kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację) albo jego część stanowiąca 
odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (przepompownia) służący do odprowadzania ścieków 
sanitarnych (bytowych); 

Kanalizacja deszczowa - kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację) albo jego część 
stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (przepompownia) służący do odprowadzania 
ścieków deszczowych i opadowych; 

Kanał - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków; 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami zgodnie 
z wymaganiami Prawa budowlanego; 

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego przepływu 
ścieków; 

Kolektor sanitarny - kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków sanitarnych i ich 
transportu; 

Kolektor grawitacyjny - kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków; 

Kolektor tłoczny - kanał przeznaczony do wymuszonego spływu ścieków; 

Kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci; 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót; 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 
na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu; 

− Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 
atmosferycznych; 

− Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 
rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę; 

− Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 
nawierzchni; 

− Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa 
może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej; 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 
lub obiektu liniowego; 

Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla, stanowiące całość 
techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 
publicznego na czas budowy; 

Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu; 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych; 

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi 
oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi  
i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze; 

Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią dróg lub urządzeniem liniowym (przewodem 
wod.-kan., ciepłowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub teletechnicznym); 
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Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez 
upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalający zasady, 
wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie; 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa własności, 
użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego 
przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych; 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; 

Projekt organizacji budowy i robót – projekt, który w oparciu o obliczenia i wskaźniki techniczno-
ekonomiczne, przy uwzględnieniu warunków miejscowych oraz na podstawie dokumentacji projektowej ustala 
technologię, metody, sposoby, środki, urządzenia techniczne, transportowe, wyposażenie, itd., niezbędne do 
wykonania zamierzonego przedsięwzięcia inwestycyjnego i poszczególnych robót w odpowiednim tempie, przy 
zachowaniu wyznaczonych terminów, odpowiedniej organizacji oraz jakości realizowanych robót; 

Przebudowa – dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwiązań technologicznych 
z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia; 

Przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego ułożenia odcinka przewodu technologicznego 
(kolektora, przewodu ciśnieniowego) w linii prostej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu; 

Przekroczenie podziemne - układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia instalacji przed naciskami 
przenoszonymi z powierzchni oraz służące wyeliminowaniu szkodliwego oddziaływania instalacji podziemnych 
i zachowania warunków bezpieczeństwa; 

Przepust – obiekty wykonane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu małych 
cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego; 

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 
droga, kolej, rurociąg itp.; 

Roboty budowlane – budowa oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego; 

Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia obciążeń 
zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą terenową; 

Sieci wodociągowe - przewód stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego część stanowiąca odrębny 
element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i dystrybucji wody pitnej; 

Skrzyżowania - miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejącego 
uzbrojenia; 

Stal odporna na korozje (stal kwasoodporna) - stal nie gorsza niż stal 1.4301 wg PN-EN 10088:1998 
(0H18N9 wg PN-71/H-86020); 

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i prawidłowej 
eksploatacji kanałów; 

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów 
dopływowych w jeden kanał odpływowy; 

Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku 
kanału oraz na odcinkach prostych; 

Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy; 

Teren przyległy do budowy – przestrzeń sąsiadująca z Terenem Budowy znajdująca się w obszarze 
oddziaływania robót budowlanych; 

Urządzenie budowlane (technologiczne) – urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym, 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; 

Uzbrojenie terenu – urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan., gazowe, 
elektryczne, teletechniczne) występujące w obszarze oddziaływania robót budowlanych; 
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Właściwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości, określonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane; 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych 
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych; 

Wymiana (sieci, instalacji) – budowa nowych przewodów w miejscu lub obok istniejących zachowaniem 
dotychczasowego przeznaczenia; 

Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do 
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową; 

Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego stosowania, 
potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą 
techniczną; 

Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków sanitarnych 
(bytowych). 

Kolektor grawitacyjny  - kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków. 

Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków, z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 

Kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 

Studzienka kanalizacyjna - studzienka zlokalizowana na rurociągu kanalizacyjnym przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co najmniej dwóch kanałów 
dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy 
umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do 
niżej położonego kanału odpływowego. 

Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi 
do komory roboczej. 

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór 
kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 

Przeszkody - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji. 

Renowacja – praca obejmująca całość lub część pierwotnych materiałów rurociągu mająca na celu 
przywrócenie jego właściwości użytkowych. 

Rękaw utwardzany – wykładzina z elastycznej rury impregnowanej żywicą utwardzaną promieniami UV, która 
tworzy rurę po utwardzeniu. 

Sztywność obwodowa – odporność rury na ugięcie obwodu pod wpływem obciążenia zewnętrznego, 
przełożonego wzdłuż średnicy przekroju poprzecznego rury. 

Używane skróty należy czytać następująco: AKP – aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPiA - aparatura 
kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa, NN – niskie napięcie, SN – 
średnie napięcie, WO – Wymagania Ogólne, ST– Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 
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1.5 Podstawowe wymagania dotyczące robót 

1.5.1 Teren Budowy 
W czasie określonym w umowie Zamawiający przekaże Teren Budowy Wykonawcy. 

1.5.2 Tablica informacyjna budowy  
Wykonawca, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) zobowiązany jest do oznakowania miejsca 
budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. rozporządzeniem – 
dotyczy ul. Bohaterów Getta. 

1.5.3 Zgodność Robót z postanowieniami Umowy 
Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Umową, zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru 
Dokumentami Wykonawcy i poleceniami nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w wyżej wymienionych dokumentach, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić nadzór inwestorski, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 
interpretacji.  

Wszystkie wykonane Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia będą zgodne 
z Umową. 

Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. 
W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Umową i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały i Urządzenia będą niezwłoczne zastąpione 
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za poprawność przyjętych rozwiązań. 

1.5.4 Bezpieczeństwo Robót 
Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi BHP oraz 
innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

− Używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży, 

− Właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki, 

− Właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp., 

− Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie,  

− Odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków,  

− Urządzenia do pomiaru stężenia gazu, 

− Właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z pomieszczeniami 
jadalnymi, łazienkami i toaletami,  

− Właściwe zabezpieczenia p.poż Robót i urządzeń Terenu Budowy.  

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie 
i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na Terenie Budowy.  
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Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa 
budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.5.5 Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego, a w szczególności: 

− stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z późniejszymi 
zmianami), 

− stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.01.62.627 
z późniejszymi zmianami), 

− stosować się do Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późniejszymi 
zmianami). 

 

W okresie trwania Robót wykonawca będzie: 

− utrzymywać Teren Budowy i wykopy 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 oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, 

− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami oraz  

• możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w przepisach 
dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

1.5.6 Organizacja i zabezpieczenie Terenu Budowy 

1.5.6.1 Uwagi ogólne 
Podczas planowania Robót Wykonawca powinien stosować wytyczne zamieszczone w dokumentacji organizacji 
wykonania inwestycji (OWI), przy czym przedstawiona lokalizacja zaplecza Wykonawcy nie jest obowiązkowa. 

Wykonawca sam dokona uzgodnień z właścicielami gruntów, odnośnie do powierzchni, którą zamierza 
wykorzystać jako dojazd lub powierzchnię magazynową na swoje maszyny, materiały lub na przeprowadzenie 
Robót; wszelkie koszty z tym związane będą poniesione przez Wykonawcę. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robót wszystkich środków bezpieczeństwa i zabezpieczeń 
przed kradzieżą i aktami wandalizmu przez cały okres od rozpoczęcia do zakończenia Robót. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed 
dostępem osób nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej 
ochrony wszystkich składników majątkowych i materiałów. 

Wykonawca zapewni ogrodzenie, oświetlenie, ochronę i dozór Robót, aż do czasu ich ukończenia. 

Wykonawca zapewni wszelkie Roboty Tymczasowe jak drogi, przejścia, kładki nad wykopami, osłony 
i ogrodzenia, znaki i światła sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne, które mogą być konieczne dla wygody 
i ochrony właścicieli i użytkowników przyległych do budowy terenów, lokalnej społeczności i innych 
zainteresowanych osób. 
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1.5.6.2 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa 
budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.5.6.3 Bezpieczeństwo i wyposażenie BHP 
Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi BHP oraz 
innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa 
pracy wszystkich pracowników na Terenie Budowy.  

1.5.6.4 Otwarte wykopy  
W celu zabezpieczenia otwartych wykopów przed wypadkami i w celu uniknięcia uszkodzeń urządzeń 
konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia, znaków ostrzegawczych, słupków i sygnalizacji 
świetlnej. Wszelkie znaki, na których widnieją napisy powinny być w języku polskim i powinny odpowiadać 
przepisom i zarządzeniom władz lokalnych. 

Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zapobiegania wypadkom przy otwartych 
wykopach. Wszelkie doły, rowy, wybrany urobek, urządzania i wszelkie inne przeszkody, które mogą stanowić 
zagrożenie zdrowia i życia muszą być dobrze oświetlone w czasie od pół godziny przed zachodem słońca do pół 
godziny po wschodzie słońca i w każdym innym czasie, kiedy występuje słaba widoczność. Pozycja i ilość lamp 
ma być taka, aby zakres i umiejscowienie Robót było wyraźnie widoczne. 

1.5.6.5 Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania w celu uniknięcia pożaru na terenie wykonywania Robót, 
w budynkach lub w ich pobliżu, i zapewni wszystkie urządzania do gaszenia wszystkich pożarów, które mogą 
wystąpić na terenie. Na Terenie Budowy niedopuszczalne jest palenie śmieci lub odpadów.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, 
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

W momencie, kiedy w pobliżu miejsca wykonywania Robót istnieje zagrożenie pożarem lub wybuchem 
spowodowane obecnością zbiorników paliwa albo innych niebezpiecznych obiektów lub urządzeń, Wykonawca 
natychmiast zawiadomi władze lokalne i inspektora nadzoru o wystąpieniu takich zagrożeń. Wykonawca spełni 
wszystkie wymogi zabezpieczenia p.poż i będzie stosował się do wszystkich zaleceń władz lokalnych wydanych 
w celu ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej. 

Wykonawca zapewni stałą obecność personelu wyszkolonego w zakresie ochrony p.poż oraz dostępność 
urządzeń p.poż i będzie zapobiegał i gasił pożary niezależnie od przyczyn ich powstania. 

1.5.6.6 Pierwsza pomoc  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w stanie gotowym do użycia wszelkie wyposażenie niezbędne 
do udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach lub wypadkach. Wyposażenie to musi znajdować 
się na Terenie Budowy w gotowości do użycia i zawsze, kiedy na Terenie Budowy przebywa i pracuje personel. 
Wykonawca zapewni, iż we wszystkich miejscach, w których przeprowadzane są roboty zawsze znajdować 
się będzie osoba posiadające wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy i zdolna udzielić takiej pomocy, jeśli 
zdarzy się wypadek. 

1.5.6.7 Postępowanie w razie nagłych konieczności  
Wykonawca będzie w ten sposób organizował Roboty, iż w przypadku zaistnienia nagłych konieczności 
związanych z wykonywanymi Robotami będzie w stanie zwołać swoich pracowników poza normalnymi 
godzinami pracy do przeprowadzenia Robót w pilnych przypadkach. 
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1.5.6.8 Dostęp dla służb szybkiego reagowania 
Wykonawca poinformuje Straż Pożarną i Policję przed zamknięciem dla ruchu jakiejkolwiek ulicy lub jej części. 
Wykonawca poinformuje Straż Pożarną i Policję, kiedy ulice będą znowu otwarte dla ruchu pojazdów służb 
szybkiego reagowania. Metody budowlane Wykonawcy powinny być dobrane w taki sposób, aby 
zminimalizować utrudnianie pracy służbom szybkiego reagowania i w żadnym przypadku nie mogą sprawiać, iż 
pojazdy tych służb nie mogą się swobodnie poruszać. 

Wykonawca zostawi numer telefoniczny do kontaktowania się z nim w porze nocnej przez policję w przypadku, 
kiedy roboty budowlane będą przeprowadzane nocą.  

1.5.7 Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych  
Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną lokalizacji Terenu 
Budowy, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania Robót lub, na które Roboty będą 
w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wizję lokalną należy również przeprowadzić na terenach w pobliżu Terenu 
Budowy, na które Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne 
ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać i sfotografować.  

Wykonawca zapewni obecność przedstawicieli Wykonawcy i wszelkich innych zainteresowanych stron podczas 
wizji lokalnej. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, ale zauważone podczas i/lub po wykonaniu Robót przez 
Wykonawcę mają być naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym należy przywrócić stan sprzed uszkodzenia 
(lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję. 

1.5.8 Zaplecze Budowy 
Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy na podstawie projektu wykonanego przez siebie i zaakceptowanego 
przez inspektora nadzoru, spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być 
potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie Terenu Budowy. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy i rozbiórki, 
włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych mediów 
do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie 
z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami. 

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny użyć elementów 
lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. Wykonawca winien użyć elementów 
seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych obiektów. 

1.5.9 Zgodność Robót z Normami 
W różnych miejscach dokumentacji projektowej i ST podane są odnośniki do Norm. Normy te winny 
być traktowane jako integralna część tych dokumentów. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania również innych Polskich Norm w tym w szczególności Polskich 
Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy państw 
członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane, które mają związek 
z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, 
zawartymi w Umowie. 

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm. 

1.5.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i/lub 
projektowaniem i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisów przy sporządzaniu 
Dokumentów Wykonawcy i podczas prowadzenia robót. 
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1.5.11 Harmonogram Robót 
Po podpisaniu Umowy Wykonawca zgodnie jest zobowiązany do dostarczenia harmonogramu 
przedstawiającego rozplanowanie Robót. 

1.5.12 Pozwolenia, koncesje i zatwierdzenia 
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania, własnym staraniem i na własny koszt, wszystkich pozwoleń, 
koncesji i zatwierdzeń wymaganych przez Prawo Polskie przed wykonywaniem jakichkolwiek zadań objętych 
Umową. 

1.5.13 Roboty w pasie drogowym, organizacja ruchu 
Wykonawca zobowiązany jest załatwić, własnym staraniem i na własny koszt, wszystkie formalności, 
uzgodnienia i opłaty związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu.  

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania projektu organizacji ruchu wchodzącego w skład dokumentacji 
projektowej. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia stosownej opłaty za zajęcie pasa 
drogowego. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego i zabezpieczenia robót wg projektu 
t.j. w szczególności do: oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, 
związanego ze zmianę organizacji ruchu, oznakowania dróg. Należy również zapewnić bezpieczne dojazdy 
i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia Robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie 
jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wykonawca będzie współpracował z odpowiednimi władzami i policją odnośnie do Robót przeprowadzanych 
na drogach lub dostępu do wszelkich dróg. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za poinformowanie na piśmie odnośnych władz i społeczności lokalnej 
o zamiarze przeprowadzenia Robót na jezdniach i stosować się będzie do wszelkich instrukcji takich władz. 

1.5.14 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 
i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych. 

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania Robót należy wziąć 
pod uwagę nośność nawierzchni dróg. 

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu oddziaływania procesu 
budowlanego, ponad zakres ujęty w SIWZ. 

1.5.15 Ochrona stanu technicznego własności obcej 
Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi, podziemnych 
i nadziemnych, takich jak rurociągi, kable, linie energetyczne, torowiska itp. Wykonawca uzyska 
od odpowiednich zarządców tych budowli, urządzeń i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego dotyczących ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem 
poinformuje tych zarządców o planowanym terminie rozpoczęcia robót, uzgodni z nimi sposób zabezpieczenia 
i oznaczenie będących w ich dyspozycji budowli, urządzeń i instalacji oraz zapewni udział nadzoru technicznego 
tych zarządców na czas prowadzenia prac w pobliżu tych, budowli, urządzeń i instalacji. 

Wykonawca zapewni właściwe, zgodne uzgodnieniami, o których była mowa powyżej, oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych budowli, instalacji i urządzeń w czasie prowadzenia Robót 
w ich pobliżu. 
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W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urządzeń bądź instalacji w trakcie wykonywania robót 
lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca na swój 
koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. 
Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia. 

1.5.16 Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia 
Wykonawca dostarczy niżej wymienione dokumenty: 

− harmonogram robót zgodny z wymaganiami podanymi poniżej 

− projekt OWI i projekt organizacji ruchu w przypadku zastosowania innych projektów niż dostarczone 
przez Zamawiającego 

− dokumentację powykonawczą zgodną z wymaganiami podanymi poniżej, 

− projekty robót tymczasowych nie ujęte w dokumentacji projektowej, których wykonanie jest niezbędne 
w celu realizacji Robót Stałych, w tym w szczególności: 

o projekty umocnienia ścian wykopów, 

o projekty odwodnienia wykopów, 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszelkie wymagane 
prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii prowadzenia robót oraz wykona wszelkie 
opracowania niezbędne do ich uzyskania. 

Wykonawca zapewni na własny koszt i własnym staraniem ważność przez cały czas trwania Umowy wszelkich 
map, dokumentów formalnych, uzgodnień, pozwoleń opinii, decyzji administracyjnych itp. oraz wykona 
wszelkie obliczenia rysunki szczegółowe, które niezbędne będą do ukończenia robót. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji 
przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub 
uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem 
tej dokumentacji do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 

1.5.16.1 Harmonogram robót 
Niezwłocznie po podpisaniu Umowy Wykonawca dostarczy harmonogram opisujący kolejność, w jakiej 
Wykonawca zamierza prowadzić roboty wraz z opisem metod realizacji Robót, które Wykonawca zamierza 
przyjąć celu zapewnienia terminowego i jakościowego wypełnienia postanowień Umowy. 

Harmonogram powinien być spójny z innymi Dokumentami Wykonawcy wymienionymi wyżej w szczególności 
z OWI i organizacji ruchu. 

1.5.16.2 Dokumentacja Powykonawcza 
Po wykonaniu Robót, przed wystawieniem Protokołu końcowego odbioru robót, Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 
wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakończonych Próbach 
ciśnieniowych, Próbach szczelności i inspekcjach TV (kanały grawitacyjne), Wykonawca przedstawi osiągnięte 
wyniki. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu 
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. Przewody 
podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu 
w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić dokumentację 
geodezyjno-kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz do 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej 
powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu do przeglądu przed rozpoczęciem Odbiorów 
Końcowych. 
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Jeżeli w trakcie Odbiorów Końcowych wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót, Wykonawca dokona 
właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom 
opisanym powyżej. 

Wykonawca przekaże powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzną instytucjom zewnętrznym 
zgodną z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robót oraz do właściwego ośrodka dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka). 

 
Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadać wymaganiom stawianym przez Zamawiającego i zawierać 
m.in.: 

• Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunków Projektu 
Budowlanego z naniesionymi w sposób czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami 
wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbędnych obliczeń i wszystkie uzgodnienia, decyzje, 
pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/ wykonawstwa, które dotyczą przyszłego użytkowania 
obiektów, 

• Plan zagospodarowania terenu (powykonawczy)  

• Dziennik budowy (oryginał), 

• Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami z adnotacją geodety, czy roboty zostały 
wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacją (inwentaryzacja ta musi posiadać potwierdzenie 
przyjęcia do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej), 

• Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem budowlanym, 

• Pozwolenie na budowę, 

• Protokoły z odbiorów, 

• Protokół z próby szczelności sieci kanalizacji sanitarnej, 

• Protokół z badań pobranych próbek (jeśli były przeprowadzane), 

• Protokół z zagęszczenia gruntu (podsypki, zasypki), 

• Protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych – jeśli Zarządca drogi taki wymóg postawił, 

• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

• Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjęcia wykonanych węzłów połączeniowych i istotnych 
robót zanikowych), 

• Inspekcje TV wykonanych kolektorów sanitarnych – wydrukowaną i na płycie CD/DVD, 

• Instrukcje bhp zatwierdzone przez rzeczoznawcę ds. Bhp, 

• Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne, 

• Zgłoszenie o zakończeniu robót budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wraz 
z potwierdzeniem o braku sprzeciwu do w/w zgłoszenia. 

Po zakończeniu robót Wykonawca, przekaże Zamawiającemu 2 komplety Dokumentacji powykonawczej wraz 
z wersją elektroniczną. 

Wszystkie egzemplarze dokumentacji powykonawczej powinny być oprawione w segregatory i opatrzone 
opisem na grzbiecie segregatora zawierającym: 

• napis „Dokumentacja powykonawcza”, 

• nazwa Umowy, 

• nazwa ulicy, rodzaj sieci, 

• numer egzemplarza. 
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Wewnątrz segregatora pt. „Dokumentacja powykonawcza” powinien znajdować się spis zawartości oraz 
dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawcę kolorach jednakowych dla 
danej grupy: 

• opracowania projektowe, 

• powykonawcza dokumentacja geodezyjna, 

• dokumenty: m.in. pozwolenie na budowę, oświadczenie Kierownika budowy, 

• protokoły prób, odbiorów itp., 

• protokół przeglądu stanu przewodów kamerą TV (plus płyta CD/DVD), 

• dokumentacja fotograficzna (plus płyta CD/DVD), 

• deklaracje zgodności, aprobaty, certyfikaty, atesty itp. 

Egzemplarz dokumentacji opatrzony numerem „1” powinien zawierać wszystkie dokumenty oryginalne 
(uzgodnienia, opinie, decyzje itp.). Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oświadczeniach itp. 
zawartych w projektach złożone przez autorów opracowań, powinny być oryginalne. Wszystkie kopie 
dokumentów zawarte w dokumentacji projektowej powinny być potwierdzone oryginalnym podpisem 
projektanta „za zgodność z oryginałem”, w dokumentacji powykonawczej podpisem Kierownika Budowy.  

Wszystkie rysunki Wykonawcy powinny być złożone do formatu A4. 

 

Szkice geodezyjne wykonanych sieci i obiektów przekazane Zamawiającemu powinny być sporządzone 
i opieczętowane przez uprawnionego geodetę i kierownika robót, powinny zawierać oprócz informacji zgodnych 
§71 ust. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie 
standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 
opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego (Dz.U.2011.263.1572) również czytelne informacje w postaci: 

• nazwy ulicy, nr posesji, orientacja geograficzna, inne charakterystyczne punkty doniesienia wraz z ich 
domiarami do sieci, 

• przebieg i punkty charakterystyczne sieci wraz z ich rzędnymi, długościami i spadkami (studnie, trójniki, 
węzły itp.) w tym rzędne góry wodociągu w punktach węzłowych i załamu, a na odcinkach prostych 
w odległości nie większej niż co 30 m, dla sieci kanalizacyjnej rzędną dna rurociągu na wlocie i wylocie 
ze studzienki kanalizacyjnej, pomierzone punkty muszą posiadać przypisany numer odpowiadający 
wykazowi współrzędnych i zanumerowanym pikietom, 

• zgodne z projektem oznaczenia numeryczne studni, węzłów, trójników, itp. 

• materiał, średnice, długości (dla kanałów również spadki) między punktami charakterystycznymi, 

• zestawienia na każdym szkicu: długości sieci danych średnic oraz ilości studni i armatury w zależności od 
materiału i średnicy, 

• szkic powinien być przejrzysty i czytelny oraz opatrzony tabelką informacyjną i klauzulą „wykonano 
zgodnie/niezgodnie z projektem (lub uzgodnieniem ZUDP)”. 

 

W związku z funkcjonowaniem w ZWiK Sp. z o.o. w Żarach systemu GIS i koniecznością ciągłej rozbudowy 
bazy danych, poniżej podajemy wymogi, wg których należy wykonać dokumentację robót geodezyjnych. 

1. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w formie sytuacyjno-wysokościowej mapy w skali 1:500 na 
terenie miasta Żary wykonana przez uprawnionego geodetę z zastosowaniem przyjętych i obowiązujących 
symboli musi obejmować obszar w pasie 30m od obiektu inwentaryzowanego i odwzorowywać wszystkie 
wykonywane i istniejące urządzenia i przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne w całości wraz z opisem 
średnic i zastosowanych materiałów, również te ujawnione w czasie robót lub pomiarów. 

2. Dokumentacja geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej musi: 

• w wersji papierowej być wykonana w trzech egzemplarzach, w tym 1 egz. w układzie sekcyjnym 
z wyróżnionym zakresem robót, zatwierdzony stosowną klauzulą przez Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej właściwy z uwagi na miejsce prowadzenia robót, 
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• w wersji numerycznej być zapisana wektorowo w formacie plików shape wraz z uzupełnionymi 
tabelami opisowymi na nośniku CD/DVD, 

• zawierać wykaz współrzędnych w układzie odniesienia PUWG 2000 strefa 5 (plik*txt.).  

3. Graficzne przedstawienie namiaru geodezyjnego w wersji elektronicznej musi uwzględniać prawidłowe 
reguły topologiczne i geometryczne, tj. w szczególności: 

• przewód stanowi linię łamaną czyli ciąg odcinków, a punktem początkowym i końcowym każdego 
z odcinków jest węzeł, przy czym przez określenie węzeł należy rozumieć miejsce (punkt) 
usytuowane w osi trasy przewodu stanowiące rozwidlenie, zmianę kierunku, element uzbrojenia 
(również punkt zmiany średnicy/materiału); naniesiony zgodnie z rzeczywistym kierunkiem spadku 
(odcinki liniowe muszą być oznaczane zgodnie z ich rzeczywistym kierunkiem spadku od punktu 
o wyższej wartości rzędnej do punktu o niższej wartości rzędnej), 

• poszczególne elementy namiaru muszą być utrwalone na oddzielnej warstwie pliku, dotyczy to 
w szczególności: 

− budynków, 

− elementów liniowych (wraz z uzbrojeniem) sieci: gazowych, kanalizacyjnych, 
wodociągowych, elektrycznych, teletechnicznych i innych, 

− opisów, 

− linii rozgraniczających działki, itp. 
4. Sposób zapisu w formacie plików shape: 

• obiekty wprowadzać do plików shape zgodnie ze współrzędnymi geodezyjnymi, wartości atrybutów 
uzupełnić wykorzystując wprowadzone wartości słownikowe (zgodnie z wytycznymi jakie zostaną 
przekazane Wykonawcy przy podpisaniu umowy). W razie wątpliwości dane atrybutowe 
klasyfikować w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

• oznaczenie pliku: archiwum .rar "[rok][miesiac][dzien]_[ulica][miejscowość]", według przykładu: 
,,[2017][04][27]_[Tatrzańska][Żary]" 

W przypadku wykrycia rozbieżności w przebiegu sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej ZWiK Sp. z o. o. lub 
sieci innych operatorów (gaz, CO, energetyka, teletechnika itp.) pomiędzy stanem faktycznym, a obowiązującą 
dokumentacją geodezyjną, powykonawczą dokumentacje geodezyjną należy poszerzyć o pomiary sieci 
uzbrojenia terenu, których przebieg nie jest zgodny z obowiązującym zasobem geodezyjnym. W opisanym 
przypadku, należy wykonać minimum dwa pomiary dla każdego niezgodnego przebiegu w skrajnych punktach 
odsłonięcia lub w przypadku wykopów liniowych pomiary jak dla nowo inwentaryzowanej sieci. Pomiary te 
zostaną przekazane do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej, celem wprowadzenia stosownych 
zapisów do zasobu geodezyjnego, a w przyszłości do zmiany trasy błędnie naniesionych elementów uzbrojenia 
terenu. 

1.5.17 Raporty o postępie 
W formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru Wykonawca będzie dostarczał miesięczne raporty o postępie, 
które powinny zawierać opisy postępu prac z uwzględnieniem faktycznego i planowanego postępu pracy 
ze szczegółami wszelkich wydarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrozić ukończeniu Robót zgodnie 
z umową. 

Raporty będą składane do czasu, aż Wykonawca ukończy wszystkie Roboty. 

1.5.18 Dokumentacja Budowy 
Dokumentację Budowy, w rozumieniu Umowy, stanowią w szczególności: 

− Pozwolenie na budowę wraz z dokumentacją projektową – dotyczy ul. Bohaterów Getta, 

− Dziennik budowy – dotyczy ul. Bohaterów Getta, 

− Dokumenty Wykonawcy, 

− Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, Zatwierdzenia, Świadectwa, itp., 

− Harmonogram Robót, 

− Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z załącznikami, 
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− Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów, 

− Dokumenty zapewnienia jakości, 

− Dzienniki montażu, 

− Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 

− Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 

− Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

1.5.19 Narady koordynacyjne  
Narady koordynacyjne odbywać się będą regularnie w odstępach tygodnia (o ile inspektor nadzoru nie poleci 
inaczej) i przeprowadzane będą w biurze Wykonawcy zlokalizowanym na terenie Zaplecza Budowy. Jeżeli 
sytuacji będzie tego wymagać inspektor nadzoru może zarządzić większą częstotliwość spotkań. W miarę 
potrzeb organizowane będą też inne spotkania. 

Zapewnienie obecności producentów urządzeń, podwykonawców itp. zainteresowanych stron jest obowiązkiem 
Wykonawcy. 

Na naradach będą obecne następujące strony:  

1 Inspektor nadzoru i ewentualnie inne osoby reprezentujące Zamawiającego; 

2 Wykonawca; 

3 Podwykonawcy, jedynie przy akceptacji lub na żądanie inspektora, jeśli wymagane jest to przez 
temat spotkania; 

4 Inne osoby zaproszone. 

Obowiązkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to: 

− Przegląd notatki z poprzedniego spotkania; 

− Przegląd postępu Robót od czasu poprzedniego spotkania; 

− Przedstawienie i określenie problemów, które wstrzymują planowany postęp Robót; 

− Określenie działań korygujących i procedur mających na celu powrót do planowanego harmonogramu; 

− Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie działań na następny okres Robót; 

− Zapewnienie jakości wykonywanych Robót i przestrzeganie przepisów BHP; 

− Wszelkie inne sprawy. 

1.5.20 Ubezpieczenia 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z Ubezpieczeniami wymaganymi Umową. 

1.5.21 Nadzór oraz dokumentacja archeologiczną 
Część ulicy Bohaterów Getta w Żarach znajduje się na obszarze układu urbanistycznego miasta Żary, wpisanego 
do rejestru pod nr 71 i 2170, decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków w Zielonej Górze z dnia 
07.11.1957r. i 31.01.1975r., a część zlokalizowana jest na terenie jego otoczenia. W związku z powyższym, na 
podstawie art. 36 ust.1 p. 1 i 2 ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru oraz na terenie jego otoczenia wymaga 
pozwolenia wojewódzkiego konsekratora zabytków. Część ulicy znajduje się na obszarze stanowiska 
archeologicznego Żary nr 4 (AZP 68-10/24). W przypadku wykonywania bezwykopowych prac nie ma 
konieczności prowadzenia badań archeologicznych. 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem, jeżeli zachodzi taka potrzeba, wypełni wszelkie warunki postawione 
przez właściwego Konserwatora Zabytków, w tym również zapewnienie nadzoru archeologicznego.  
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2 Wymagania dotyczące Materiałów i Urządzeń 

2.1 Wymagania podstawowe 
Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy muszą być: 

− dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem 
budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem 
deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

− zgodne postanowieniami Umowy, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i poleceniami inspektora 
nadzoru, 

− nowe i nieużywane, 

− odpowiadające wymaganiom Zamawiającego Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Żarach. 

− Podane w dokumentacji projektowej i w punktach 2 poszczególnych części ST, wymagania dotyczące 
Materiałów i Urządzeń są wymaganiami minimalnymi, dopuszczalne jest zastosowanie przez Wykonawcę 
rozwiązań o wyższym standardzie. Zastosowanie takich urządzeń i/lub materiałów o wyższym standardzie nie 
może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy o zwiększenie wynagrodzenia. 

2.1.1 Ochrona przed korozją 
Materiały (wyroby budowlane) i urządzenia narażone na korozyjne oddziaływanie środowiska powinny być 
wykonane z materiałów odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed korozją. 

Materiały oraz wykonanie materiałowe Urządzeń powinno być takie, aby nie zachodziło ryzyko wstąpienia 
korozji galwanicznej. 

2.2 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, może zostać odrzucony 
przez inspektora nadzoru. 

2.3 Przechowywanie i składowanie Materiałów i Urządzeń 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, 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. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 
z inspektorem nadzoru lub poza Ternem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować poprzez właściwe 
zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy. 

Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Wszelkie koszty związane 
z przechowywaniem i zabezpieczeniem Materiałów i Urządzeń uważa się za zawarte w wynagrodzeniu 
Wykonawcy i z tego tytułu Wykonawcy nie należą się żadne dodatkowe płatności.  

2.4 Kwalifikacje właściwości Materiałów i Urządzeń 
Każda partia Materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać zatwierdzone przez 
inspektora nadzoru. Materiał, który nie został zaakceptowany przez Inspektora nadzoru nie może zostać 
wbudowany. 

Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu 
i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca 
powinien przedstawić inspektorowi nadzoru nie później niż 10 dni przed dostawą Materiałów, Urządzeń 
na Teren Budowy. 

Dla Materiałów i Urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub dostawców protokoły z przeprowadzonych 
prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych Materiałów i Urządzeń i przekaże kopie takich atestów 
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inspektorowi nadzoru. Atesty takie mają stwierdzić, iż Materiały i Urządzenia zostały poddane próbom według 
wszelkich obowiązujących przepisów i norm, jak również podawać wyniki przeprowadzonych prób. 
Wykonawca zapewni, iż Materiały i Urządzenia dostarczone na Teren Budowy można zidentyfikować 
i przypisać im właściwe atesty. 

Chociaż projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają również urządzenia 
skonstruowany według innych standardów międzynarodowych i spełniający kryteria konstrukcyjne oraz 
wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani 
do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia 
Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z Umowy i różnych gwarancji zawartych w niniejszym 
dokumencie. 

2.5 Znakowanie Urządzeń, Materiałów itp. 
Znakowanie Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języku polskim i zgodnie 
z polskimi normami i wymaganiami. Każda część urządzenia musi być wyposażona w oryginalne tabliczki 
producenta, na których muszą znajdować się podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonanie i zmontowanie grawerowanych tabliczek identyfikacyjnych 
na wszystkich zaworach, innego rodzaju armaturze i urządzeniach. Numery identyfikacyjne każdego 
oznakowanego elementu będą zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych i rysunkach, których 
dostarczenie jest obowiązkiem wykonawcy. Wykonawca dostarczy także tabliczki ostrzegawcze montowane 
na urządzeniach sterowanych automatycznie. 

2.6 Usługi specjalistów - pracowników Producentów  
Za wszelkie usługi świadczone przez specjalistów będących pracownikami producentów świadczone podczas 
przeprowadzania Robót budowlanych płaci Wykonawca. 

2.7 Sprzęt i maszyny budowlane 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji Robót. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót w terminie przewidzianym w Umowie. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 

3 Środki transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót w terminie przewidzianym w Umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca uzyska, 
własnym staraniem i na własny koszt, wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i/lub przejazdu pojazdów nienormatywnych i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał odpowiedni organ, jeśli taki wymóg zostanie postawiony. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Wykonawca podejmie wszelkie możliwe działania konieczne do tego, aby pojazdy wjeżdżające i opuszczające 
Teren Budowy nie nanosiły błota lub innych substancji na sąsiednie drogi i chodniki a w razie wystąpienia 
takiego zanieczyszczenia natychmiast je usunie.  
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4 Wykonanie robót 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca powinien zapewnić obecność na Terenie Budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych 
inżynierów, robotników i innego niezbędnego personelu, odpowiednich maszyn i urządzeń, narzędzi 
i oprzyrządowania niezbędnego do wdrożenia projektu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 
Materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami, poleceniami 
inspektora nadzoru oraz opracowanymi Dokumentami Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

4.2 Zgodność Robót z Umową 
Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mogą nie objąć wszystkich szczegółów projektu 
i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując Roboty czy kompletując dostawy 
sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. 

Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. 
W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Umową i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały i Urządzenia będą niezwłoczne zastąpione 
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

4.3 Wytyczne realizacji inwestycji 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wytycznych realizacji inwestycji podanych w dokumentacji 
projektowej, wszelkich uzgodnień poczynionych na etapie projektowania i wykonywania robót budowlanych 
a także wytycznych Zamawiającego. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia 
zgodnie z ST-00 Wymagania Ogólne pkt 1.6.16. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za poinformowanie na piśmie właściwych władz i społeczności lokalnej 
o ewentualnych utrudnieniach w dostawie/odbiorze mediów. 

Koszty spełnienia powyższych wymagań nie podlegają oddzielnej zapłacie i uznaje się je za uwzględnione 
w Cenie Ofertowej. 

5 Kontrola Jakości 

5.1 Próby, badania i pomiary 
Wszystkie próby, badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Umowie, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 

5.2 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań najszybciej 
jak to możliwe. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru i na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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5.3 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 Umowy na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z Umową. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

5.4 Dokumenty zapewnienia jakości 
Dzienniki laboratoryjne, dzienniki montażu, atesty Materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań 
kontrolnych będą wymagane podczas Odbiorów Robót. Inspektor nadzoru powinien mieć nieograniczony dostęp 
do tych dokumentów. 

5.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
Ww. dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją Umowy będą przechowywane na Terenie Budowy 
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany 
sposób i oznaczone wg wskazań inspektora nadzoru powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie 
przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z inspektorem nadzoru okresach 
archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru, Nadzoru Budowlanego 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

6 Obmiar Robót 

6.1 Ogólne zasady Obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie z Umową, w jednostkach 
ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej 
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru wydanej 
na piśmie. 

6.2 Zasady określania ilości Robót i Materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 
w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych. 

6.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
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Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania Robót. 

6.4 Czas przeprowadzania Obmiaru 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i inspektora 
nadzoru. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru. 

7 Odbiór Robót 

7.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. O gotowość danej części Robót 
do odbioru Wykonawca powiadamia inspektora nadzoru pisemnie. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. W 
przypadku prac koniecznych do prowadzenia krótkimi odcinkami (w miejscach wskazanych w projekcie pn. 
Część konstrukcyjno-budowlana wraz z umocnieniem i odwodnieniem wykopów maksymalnie 3m - 5m – w 
zależności od głębokości wykopów) po dokonaniu odbioru w stanie odkrytym wykopy należy niezwłocznie 
zasypać. 

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie: 

− dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność wykonanych robót z 
Umową, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z 
potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty 
niezbędne dla zaakceptowania robót, 

− przeprowadzonych przez inspektora nadzoru inspekcji, badań i prób. 

Zakres odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być zgodny wymaganiami odpowiednich 
ST, norm, aprobat technicznych i wytycznych producentów. 

Warunkiem podstawowym akceptacji robót przez inspektora nadzoru jest, aby przeprowadzane zostały zgodnie 
z Umową i dały wynik pozytywny wszystkie próby, badania, inspekcje, kontrole, pomiary i sprawdzenia tych 
robót. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez inspektora nadzoru, Wykonawcę i 
inne osoby uczestniczące w odbiorze. 

W protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres odbioru oraz 
zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych robót: 

− zgodność wykonanych robót z Umową, 

− rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń, 

− technologię wykonania robót, 

− parametry techniczne wykonanych robót. 

Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę oraz raporty z prób 
przeprowadzanych przez inspektora nadzoru.  
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Wzór protokołu z odbioru Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru. 

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności wynikających z Umowy. 

7.2 Odbiór częściowy 
Przed wystąpieniem o płatność częściową Wykonawca zgłosi do odbioru częściowego wszystkie roboty, których 
Płatność ma dotyczyć. Odbiór zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w p. 7.1 dotyczącymi 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Zakres odbiorów częściowych powinien być zgodny wymaganiami odpowiednich ST, norm, aprobat 
technicznych i wytycznych producentów. 

Roboty zostaną uznane przez inspektora nadzoru za podstawę do wystąpienia o płatność częściową wyłącznie, 
kiedy przeprowadzony odbiór częściowy da wynik pozytywny. 

Protokół odbioru robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o płatność częściową. Jeżeli w zakres robót 
stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą roboty, które zanikły lub uległy zakryciu i które poddano 
odbiorom wcześniej, Wykonawca załączy do wystąpienia o płatność protokoły z tych odbiorów. 
Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Umowy. 

7.3 Odbiór końcowy, szkolenia 

7.3.1 Wymagania ogólne 
1) Celem Odbioru końcowego jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodności z Umową wszystkich 

Robót nim objętych, w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

2) Warunkiem przystąpienia do Odbioru końcowego jest zatwierdzenie przez inspektora nadzoru 
następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 

a) Dokumentacja powykonawcza, 

b) Instrukcja obsługi i konserwacji, 

c) Protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, 

d) Protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 

e) Dokumenty dotyczące stosowanych Materiałów: 

− dokumenty atestacyjne, 

− certyfikaty lub deklaracje zgodności, 

− świadectwa jakości, 

− atesty higieniczne, 

− inne, 

f) dokumentacje techniczno – ruchowe dostarczonych Urządzeń, 

3) Wykonawca poinformuje pisemnie inspektora nadzoru o spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i 
gotowości do przystąpienia do Odbioru końcowego. 

4) Wykonawca nie rozpocznie Odbioru końcowego przed wydaniem przez inspektora nadzoru potwierdzenia 
osiągnięcia gotowości do rozpoczęcia odbioru. 

5) Nadzór nad przebiegiem odbioru sprawować będzie Komisja w skład, której wchodzić będzie 
przedstawiciel Zamawiającego, inspektor nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału w 
próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w odbiorze jest wymagany przepisami.  

6) Z przeprowadzonego Odbioru Końcowego Wykonawca sporządzi Protokół według wzoru uzgodnionego z 
inspektorem nadzoru. Protokół musi zostać poświadczony przez wszystkich członków Komisji. 
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7) Niezależnie od zatwierdzenia inspektora nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia 
Odbioru końcowego w sposób dokumentujący zgodność z Umową, a w szczególności dokumentujący 
osiągnięcie parametrów końcowych określonych w Umowie. 

7.3.2 Zakres i etapy Odbioru końcowego 
W ramach Odbioru końcowego dokonane zostanie komisyjne: 

− sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót poprzez weryfikację ich zgodności z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami Umowy, 

− sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, 
protokołów z prac regulacyjno - pomiarowych, atestów i świadectw technicznych itp.,  

− wykonanie prób, badań i inspekcji, których przeprowadzenie w trakcie Odbioru Końcowego przewidziano 
w poszczególnych ST, 

Ponadto w ramach Odbioru Końcowego Wykonawca przeprowadzi szkolenie Personelu użytkownika. 

7.3.3 Raport z Odbioru końcowego 
Raport z Odbioru końcowego powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia czynności odbiorowych oraz 
wytyczne dotyczące eksploatacji. 

W szczególności Raport powinien zawierać następujące elementy: 

− protokoły z przeprowadzonych podczas odbioru badań, prób inspekcji, 

− protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń, 

− protokoły potwierdzające zgodność wykonanych robót z Umową i dokumentacją projektową, 

− protokół stwierdzający, że obiekt spełnia założone wymagania technologiczne oraz wszystkie wymogi w 
zakresie BHP i ppoż, 

− oświadczenia właścicieli gruntów, na których prowadzone były roboty budowlane, o braku roszczeń po 
wykonanych robotach. 

7.3.4 Pozwolenie na użytkowanie 
Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego, pozwolenia 
na użytkowanie wykonanych obiektów (dla obiektów, dla których jest to wymagane zgodnie z prawem 
budowlanym). 

8 Podstawa płatności 

8.1 Ustalenia ogólne 
O ile w umowa nie stanowi inaczej podstawą płatności jest Cena Jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę 
dla danej pozycji w Wycenionym Przedmiarze Robót.  

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru. 

Cena Jednostkowa lub kwota ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały, czynności, 
wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru Robót wycenionych w danej pozycji bez 
względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robot 
czy też nie. 

8.2 Cena Jednostkowa 
Cena Jednostkowa lub kwota ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty 
objęte tą pozycją przedmiarową. 



30 

 

W Cenach Jednostkowych i kwotach ryczałtowych należy uwzględniać w szczególności następujące elementy (o 
ile nie są one osobnymi pozycjami w przedmiarze robót): 

− robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane, 

− wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych do wykonania robót 
a nie wymienionych bezpośrednio w Umowie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,  

− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

− koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru 
i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, 
budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce 
na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, koszty dzierżawy pasów roboczych, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych Robót, specjalistyczny nadzór nad robotami, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, i inne. 

− koszty ogólne przedsiębiorstwa, 

− koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do wykonania Robót Stałych, 
przeprowadzenia odbiorów oraz utrzymania ciągłości pracy istniejących systemów, 

− koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Umowy, 

− koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z Umowy, dla których nie przewidziano odrębnych 
pozycji przedmiarowych, 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie Zgłaszania Wad, 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Ceny Jednostkowe i kwoty ryczałtowe, o których mowa powyżej stanowią podstawę płatności i winny zostać 
ustalone przez Wykonawcę w wypełnionym Przedmiarze Robót dla każdego z elementów rozliczeniowych. 

9 Wykaz ważniejszych aktów prawnych 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89, poz.414 z późniejszymi zmianami). 

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

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92 poz. 881 z późniejszymi 
zmianami). 

− Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 1989r Nr 30 poz.163 
z późniejszymi zmianami) 

− Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 nr 115 poz.1229 z późniejszymi zmianami) 

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

− Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 1997r. Nr 115 poz.741 
z późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 Nr 81 poz.351 z późniejszymi 
zmianami) 

− Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974r. Nr 24 poz.141 z późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U 2013r. poz. 21,888,1238 z późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001r. nr 62 poz.627 z późniejszymi 
zmianami). 

− Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002r. nr 166 poz.1360 
z późniejszymi zmianami) z aktami wykonawczymi. 
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− Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2011 Nr 163 poz.981 z późniejszymi 
zmianami). 

− Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 
(Dz. U. 2001 nr 72 poz.747 z późniejszymi zmianami) 

− Ustawy z dnia 21 czerwca 2002r o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. 
2002 Nr 117 poz.1007 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 (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 
późniejszymi zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz.1989). 

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

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. 2014 poz. 1278). 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. (Dz.U. 1993, nr 96 poz. 438). 

− 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. 
1993, nr 96 poz. 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. 2001, nr 118, poz. 1263). 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r., w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia 
procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. nr 37 poz. 339), wraz z rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającym to rozporządzenie (Dz. U. 2004 Nr 1 poz. 2, Dz. U. 
2010 nr 62 poz. 380). 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 poz. 2173). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o 
pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego (Dz. U.2015 nr 0 poz.1146 ) wraz z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 
dnia 5 listopada 2015 r. zmieniające to  rozporządzenie ( Dz. U.2015 nr 0 poz.1961) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120 poz. 
1126). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953) wraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 
sierpnia 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042) i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia16 
października 2015 r. (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1775)  zmieniające to rozporządzenie. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych 
wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1135). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i trybu postępowania 
w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 
poz. 2043). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 
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− Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650). 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 
817) wraz z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2014 r. zmieniające to 
rozporządzenie (Dz. U.2014 nr 0 poz.1247). 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków 
technicznych użytkowania budynków (Dz. U. 1999 nr 74 poz. 836) wraz z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające to rozporządzenie (Dz. U.2009 nr 205 poz. 1584) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719). 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030). 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 nr 2117 poz.). 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462) wraz z 
Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. 
zmieniające (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 762) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 
września 2015 r.(Dz. U. 2015 nr 0 poz.1554 zmieniające to rozporządzenie. 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463). 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla 
niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów 
(Dz.U. 2014 poz. 1546). 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 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 Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dz. U.2007 nr 120 poz. 826 wraz z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 
października 2012 r.(Dz. U.2012 nr 0 poz. 1109)  zmieniające to rozporządzenie. 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania 
ścieków (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73). 
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1 Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót pomiarowych podczas budowy 
obiektów budowlanych w ramach zadania Remont (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zawiszy 
Czarnego i Bohaterów Getta Żarach.  

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót pomiarowych związanych z układaniem 
sieci kanalizacyjnych, wodociągowych  oraz dróg i obejmują: 

− geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych w terenie, 

− czynności geodezyjne w toku budowy, 

− czynności geodezyjne po zakończeniu budowy, 

− opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mapę zasadniczą 
i zarejestrowanie jej. 

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 
Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym 
kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej 
nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r.: 

45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 

1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem 1.5 ST-00 Wymagania ogólne. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi 
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami Umowy. 

2 Wymagania dotyczące Materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 Wymagania Ogólne 
punkt 2. 

3 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 2. 

Wykonawca powinien dysponować sprzętem pomiarowym odpowiednim do wymagań Robót. 

4 Środki transportu 
Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 3. 

5 Wykonanie Robót 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 4. 

5.1 Geodezyjne wyznaczenie obiektów w terenie 
Do obowiązków Wykonawcy należą wszelkie prace pomiarowe konieczne do prawidłowej realizacji robót 
zgodnie z poniższymi wytycznymi. 

Roboty opisane w punkcie1 powyżej należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakres opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjne obowiązujące w budownictwie. (Dz. U Nr 25, poz. 133) oraz WZ. 
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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 sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne 
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią 
się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym inspektora nadzoru. 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez 
inspektora nadzoru.  

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 
wyników pomiarów przez inspektora nadzoru. 

Punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób 
wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie 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. 

5.2 Wytyczenie tras i obiektów 
Trasę projektowanych kanałów i obiektów sieciowych wytyczyć na podstawie planu zagospodarowania terenu 
uwzględniając faktyczny przebieg przewodów podziemnych na podstawie wykonanych przekopów kontrolnych. 
Usytuowanie trasy kanałów w terenie, gdzie brak jest stałych punktów dowiązania, wymaga wytyczenia 
geodezyjnego w oparciu o siatkę kwadratów. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzyska dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów. W oparciu o uzyskane materiały Wykonawca powinien ponownie przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe mogą być 
wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien aktualizować 
rzędne terenu i nie opierać się na rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania 
robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę 
świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną 
one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu 
pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza 
granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może 
przekraczać 500 m. 

Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, 
a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy w terenie płaskim powinna wynosić 500 
metrów, natomiast w terenie falistym powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy rurociągu i obiektów 
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach 
wzdłuż trasy. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych 
lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

Rzędne reperów roboczych należy 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 wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne 
określenie nazwy repera i jego rzędnej. 
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5.4 Odtworzenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne uzyskane 
przez Wykonawcę, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, 
określonej w dokumentacji projektowej. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej 
od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż co 50 metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może 
być większe niż 5 cm dla dróg.  

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi 
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

5.5 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi wykopów na powierzchni terenu 
(określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia 
dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez inspektora nadzoru. 

Do wyznaczania krawędzi wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległość między palikami 
należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy. Odległość ta, co najmniej powinna 
odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 

5.6 Wyznaczenie położenia obiektów 
Dla każdego z obiektów budowlanych będących przedmiotem wykonania należy wyznaczyć jego położenie 
w terenie poprzez: 

− wytyczenie osi obiektu, 

− wytyczenie punktów określających usytuowanie obiektu. 

6 Kontrola jako ści 
− Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne pkt 5. 

− Kontrolę jakości Robót opisanych w punkcie 5 należy prowadzić według ogólnych zasad określonych 
w instrukcjach i wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5. 

7 Przedmiar i obmiar robót 
Ogólne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogólne pkt. 6. 

Jednostkami obmiaru wykonanych robót są: 

− km - roboty pomiarowe na trasie uzbrojenia 

8 Odbiór Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Odbioru Robót podano w ST-00 Wymagania ogólne pkt 7. 

9 Rozliczenie Robót 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 Wymagania Ogólne pkt 8. 

Należy wykonać zakres robót opisany w dokumentacji projektowej i ST zgodnie z wymaganiami ST 
i dokumentacji projektowej. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu 
o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje wszelkie czynności geodezyjne konieczne do prawidłowego 
wytyczenia, wykonania i przekazania Zamawiającemu wykonywanych obiektów budowlanych w tym: 

− geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych w terenie, 

− czynności geodezyjne w toku budowy, 
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− czynności geodezyjne po zakończeniu budowy, 

− opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mapę zasadniczą 
i zarejestrowanie jej. 

10 Przepisy związane 
− Ustawa z 17-05-1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163 z późn. zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21-02-1995 w sprawie rodzaju 
i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 
w budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995r poz. 133). 

− Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

− Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

− Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

− Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1986. 

− Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 
1979. 

− Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

− Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1997.  

− Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

− Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza. 

− Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK 1998 
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ST-02  
Roboty przygotowawcze 
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1 Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót przygotowawczych w ramach 
zadania Remont (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zawiszy Czarnego i Bohaterów Getta Żarach.  

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót przygotowawczych 
i obejmują w szczególności roboty rozbiórkowe: 

− elementów dróg i ciągów komunikacyjnych, 

Ponadto w ramach robót przygotowawczych należy wykonać: 

− przygotowanie Terenu Budowy. 

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 
Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym 
kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej 
nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.: 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem 1.5 ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi 
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami Umowy. 

2 Wymagania dotyczące Materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 Wymagania Ogólne 
punkt 2. 

3 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 2. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt: 

− koparki samobieżne: chwytakowa i podsiębierna 0,25÷1,20 m3, 

− spycharka gąsienicowa 100÷250 KM, 

− frezarki do nawierzchni bitumicznych, 

− żuraw samojezdny (minimum 5 T), 

− piły mechaniczne, 

− młoty pneumatyczne, 

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

4 Środki transportu 
Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 3. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie środki 
transportu: 
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− samochód ciężarowy, samowyładowczy (minimum 10T), 

− samochód ciężarowy, skrzyniowy 

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5 Wykonanie Robót 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 4. 

5.1 Przygotowanie Terenu Budowy 
W ramach przygotowania Terenu Budowy należy: 

− oznakować i zabezpieczyć Teren Budowy, 

− dokonać zapisu stanu istniejącego, 

− zbudować Zaplecze Budowy, 

zgodnie z wymaganiami ST-00 Wymagania Ogólne oraz projektem OWI 

W szczególności przed rozpoczęciem robót winno się sporządzić dokumentację stanu powierzchni terenu. 
Powinna ona wyszczególniać poziomy terenu, wszystkie jego szczegóły, które mogą wymagać przywrócenia 
do stanu pierwotnego, oraz możliwie największą ilość informacji na temat systemu odwodnienia 
powierzchniowego i podziemnego. Jeżeli jest to konieczne, dokumentacja powinna obejmować zdjęcia 
lub nagrania wideo, przedstawiające istniejące uszkodzenia albo punkty, które mogą okazać się sporne podczas 
przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby należy porozumieć się (na piśmie) 
z użytkownikami terenu, a kopię dostarczyć inspektorowi nadzoru. 

Dokumentację winno się aktualizować w zakresie szczegółów dotyczących odwodnienia podziemnego 
lub innych charakterystycznych instalacji podziemnych, które zostaną odsłonięte w miarę postępu Robót. 

5.2 Roboty rozbiórkowe 
Warunki i tryb postępowania przy prowadzeniu robót rozbiórkowych określa szczegółowo Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach 
rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. 04.198.2043) oraz 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych 
wykonywanych metodą wybuchową.  

Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi inspektorowi nadzoru 
umowę w zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą. 

Sposób postępowania z odpadami powinien być zgodny z postanowieniami ustawy z dnia 14.12.2012r. 
o odpadach, z późniejszymi zmianami. 

Przed rozpoczęciem rozbiórek Wykonawca winien uzgodnić trasę (w kierunku miejsca zagospodarowania 
odpadów z rozbiórek) i możliwość korzystania z dróg publicznych z właściwymi zarządcami dróg. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

− opróżnić rurociągi z wody/ścieków, 

− odłączyć dostawę mediów zewnętrznych tj. wody, kanalizacji i elektryczności – odłączenie należy 
potwierdzić stosownym pisemnym oświadczeniem odpowiednich służb Użytkownika, dodatkowe i 
ostateczne potwierdzenie tego faktu winno być dokonane przez kierownika budowy i potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy, 

 

Roboty rozbiórkowe: 

− prowadzić mechanicznie z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa, 
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− elementy żelbetowe należy wycinać diamentową tarczą tnącą, 

− elementy konstrukcji stalowych, rurociągi stalowe należy przecinać palnikiem acetylenowym, 

− wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować i przygotować do transportu poprzez skruszenie dużych 
fragmentów konstrukcji na wymiary umożliwiające transport, 

− znajdujące się w pobliżu rozbieranych elementów urządzenia należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. 

5.3 Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek i demontażu 
Materiał z rozbiórek drogowych nie nadający się do dalszego użytku oraz wszelkie inne materiały z rozbiórek 
i demontażu Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. 
Znalezienie odpowiedniego miejsca zagospodarowania odpadów należy do obowiązków Wykonawcy. 

5.4 Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych. 
Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP: 

− przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki 
i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania, 

− usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego, 

− pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy z pracownikami 
przebywającymi na poziomie zerowym, 

− w trakcie wykonywania cięć konstrukcji stalowej palnikami gazowymi należy stosować 
się do następujących zasad: 

− praca spawaczy w zatłuszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona, 

− pobieranie gazu powinno odbywać się z butli ustawionych w pozycji pionowej i zamocowanych do ścian, 
słupów itp. za pomocą obejm, 

− węże gumowe powinny posiadać długość co najmniej 5m, 

− przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspólnie z materiałami lub gazami tworzącymi 
z nim mieszankę wybuchową jest zabronione, 

− po zakończeniu prac spawalniczych należy sprawdzić czy nie pozostawiono tlących lub żarzących 
się cząsteczek na stanowisku pracy lub w jego bezpośrednim otoczeniu oraz czy nie występują oznaki tlenia 
się materiałów bądź inne wskazujące na możliwość zaistnienia pożaru,  

− roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie 
kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach. Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać 
przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać aktualne badania lekarskie, 

− wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dn.06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

6 Kontrola jako ści 
Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 5. 

7 Przedmiar i obmiar robót 
Ogólne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogólne p. 6.  

Jednostkami obmiaru wykonanych robót są: 

m – rozbiórki krawężników, obrzeży, ogrodzeń, cięcia nawierzchni 

m2 – rozbiórki chodników, warstw ścieralnych ulic (frezowanie) i wjazdów, nawierzchni i podbudów, 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 
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Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w ST i ujmuje w książce 
obmiaru. 

8 Odbiór Robót 
− Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 7. 

9 Rozliczenie Robót 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne p. 8. 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST zgodnie 
z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 
jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje m.in.: 

− roboty tymczasowe niezbędne dla dokonania demontażu i/lub rozbiórki, 

− demontaże i/lub rozbiórki, 

− cięcia nawierzchni, 

− kruszenie rozbieranych elementów betonowych w kruszarkach, 

− załadunek, transport i wyładunek materiałów z rozbiórki i/lub w miejsce zagospodarowania/utylizacji, 

− koszty związane z utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki/demontażu w tym koszty wszelkich 
opłat, 

− uporządkowanie Terenu Budowy, 

10 Przepisy związane 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401). 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844). 

− BHP transport ręczny Dz. Ustaw 22/53 poz. 89. 
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ST-03  
Roboty ziemne 
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1 Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót ziemnych w ramach zadania 
Remont (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zawiszy Czarnego i Bohaterów Getta Żarach.  

 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót ziemnych 
i obejmują: 

− roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, zasypy,) związane z remontem uzbrojenia sieci kanalizacji 
sanitarnej. 

1.2 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 
Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym 
kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej 
nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r.: 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  

1.3 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem 1.5 ST-00 Wymagania ogólne. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi 
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami Umowy. 
Ponadto poniższe określenia oznaczają: 

− wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 
podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

− zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 

− przekopy - wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych, 

− ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub wykonania zasypów 
lub wywieziona na składowisko, 

− dokop - miejsce pozyskania gruntów do wykonania robót ziemnych położone poza Terenem Budowy, 

− wykopy obiektowe  - wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1m, 

− nasypy - użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt jest celowo 
zagęszczony, 

− odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 
użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 

− plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości 
i zasypanie wgłębień do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odległość do 50 m, 

− wskaźnik zagęszczenia 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, 

− pal szalunkowy - element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem 
łączącym (brus, grodzica), 
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− ścianka szczelna  - ściana złożona z podłużnych elementów (drewno, stal, beton), zagłębionych w grunt ściśle 
jeden obok drugiego.  

2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania 
i składowania oraz postępowania z materiałami nieodpowiadającymi wymaganiom podano w punkcie 2 ST-00 
Wymagania ogólne. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

− grunt z wykopu, 

− grunt z dokopu  

− piasek średni 

− żwir 

wg PN–86/B-02480, 

− grodzice (pale szalunkowe) – elementy stalowe walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnej węglowej 
St3Scu4, stosowane do budowy ścian wodoszczelnych, zgodne z PN-86/H-93433.  

− cement zgodny z PN-EN 197-1:2002. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy 
i poleceniami inspektora nadzoru. 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 
inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

3 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 2. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt: 

− koparki samobieżne: chwytakowa i podsiębierna 0,25÷1,20 m3, 

− spycharka gąsienicowa 100÷250 KM, 

− płyta wibracyjna, samobieżna. 

− żuraw samojezdny, 

− zestaw do odwadniania wgłębnego i powierzchniowego wykopów, 

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

4 Środki transportu 
Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 3. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie środki 
transportu: 

− samochód dostawczy, skrzyniowy, 

− samochód ciężarowy, samowyładowczy 10T, 

− samochód ciężarowy, skrzyniowy, 

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. 

5 Wykonanie Robót 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 4. 

5.1 Wymagania podstawowe 
Podstawowe Wymagania w zakresie: 

− postępowania w okolicznościach nieprzewidzianych 

− wykonania wykopów 

− wykonania nasypów 

− zabezpieczenia budowli robót ziemnych i robót 

− robót ziemnych w okresie mrozów 

są zgodne z postanowieniami PN-B-06050:1999 punkt 3 Wymagania. 

5.2 Roboty pomiarowe 
Roboty pomiarowe należy wykonywać zgodnie z wymaganiami ST-01 Roboty pomiarowe oraz PN-B-
06050:1999. 

5.3 Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze należy wykonywać zgodnie z wymaganiami ST-02 Roboty przygotowawcze. 

5.4 Kształtowanie terenu 
Kształtowanie terenu należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999 

5.5 Warunki gruntowo – wodne 
Warunki gruntowo-wodne są zamieszczone w dokumentacji projektowej. Do obowiązków Wykonawcy należy 
ocena warunków gruntowo wodnych i zaprojektowanie odpowiednie Robót Tymczasowych (umocnienia 
wykopów, odwodnienie wykopów, zabezpieczenia itp.) niezbędnych do wykonania Robót.  

5.6 Wentylacja 
Powinna zostać zapewniona wentylacja, pozwalająca na usunięcie z wykopów, rowów, tuneli i przekopów 
potencjalnie niebezpiecznych gazów pochodzących z dowolnego źródła, oraz zapewnienie obecności 
wystarczającej ilości tlenu. Przed wejściem pracowników należy podjąć odpowiednie kroki w celu sprawdzenia 
za pomocą detektorów gazu stanu bezpieczeństwa we wszystkich wyżej wymienionych miejscach prowadzenia 
prac. 

5.7 Odkład i zagospodarowanie gruntu 
Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymać składowiska przeznaczone 
na odkład tymczasowy gruntu pochodzącego z robót ziemnych, a także zagospodarować, zgodnie 
z wymaganiami ustawy o odpadach, nadmiar gruntu i grunt nie nadający się do wykorzystania do robót. 

Wszelkie koszty związane z usunięciem gruntu z Terenu Budowy, transportem gruntu, koszty składowania 
gruntu na składowiskach, koszty utrzymania składowisk, koszty wszelkich robót wykonywanych 
na składowiskach (np. załadunku, wyładunku, przemieszczania gruntu, formowania nasypów i inne), ponosi 
Wykonawca i należy je odpowiednio uwzględnić w cenie oferty Wykonawcy. 



47 

 

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokonać oceny, jaką ilość mas ziemnych będzie należało 
wywieźć na odkład tymczasowy, a jaką na stałe usunąć z Terenu Budowy. Wykonawca powinien także ustalić 
lokalizację składowisk tymczasowych oraz miejsc stałego zagospodarowania gruntu, który nie będzie 
wykorzystany do Robót odległości tych miejsc i odpowiednio uwzględnić te parametry w swojej ofercie. 

W przypadku, gdy wykopywane są różne rodzaje materiału, winno się składować je oddzielnie, a najbardziej 
właściwy zachować do zasypania wykopów. Tam gdzie naturalne odwodnienie podłoża jest uzależnione 
od względnego położenia warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczególną uwagą należy 
oddzielić od siebie materiał, a po zakończeniu robót przywrócić go na właściwe miejsce. 

5.8 Dokop gruntu 
W przypadku, gdy Specyfikacja, Przedmiar Robót lub Dokumentacja Projektowa zakładają wykonanie robót 
ziemnych z wykorzystaniem gruntu innego niż rodzimy (z dokopu), roboty ziemne należy wykonać 
z zastosowaniem gruntu o parametrach zgodnych z wymaganiami Umowy, pozyskanym przez Wykonawcę 
z miejsca położonego poza Terenem Budowy. Zapewnienie niezbędnego do wykonania Robót gruntu należy 
do obowiązków Wykonawcy. 

5.9 Podłoże nośne 
Podłoże nośne nie może ulec uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie 
dna wykopu powinno być w zwykłych warunkach operacją przeprowadzaną od razu, bezpośrednio przed 
układaniem rur lub betonowaniem. Jeżeli podłoże zostanie uszkodzone, rów powinien być kopany głębiej, 
a miejsce to wypełnione betonem lub zagęszczone strukturalnym materiałem wypełniającym, zgodnie 
z zaleceniem inspektora nadzoru.  

Nie jest dozwolone rozpoczynanie Robót Stałych na podłożu nośnym bez wcześniejszego uzyskania pisemnej 
zgody inspektora nadzoru. 

Jeżeli Wykonawca uzna dane podłoże za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wówczas obowiązek powiadomić 
o tym fakcie inspektora nadzoru i uzyskać od niego stosowne zalecenia przed wznowieniem prac. 

5.10 Roboty ziemne przy realizacji przewodów podziemnych 
Roboty ziemne związane z realizacją podziemnych przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i należy 
wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i PN-B-10736:1997 

5.11 Wykopy 

5.11.1 Wykopy próbne 
Dla uściślenia przebiegu tras ewentualnego uzbrojenia podziemnego należy wykonać wykopy próbne. Inspektor 
nadzoru może zarządzić wykonanie wykopów próbnych z innych przyczyn. Jeżeli nie zostanie ustalone inaczej, 
wykopy próbne należy w zwykłych warunkach prowadzić ręcznie. 

5.11.2 Wykopy wykonywane ręcznie 
Wykopy powinny być wykonywane sprzętem ręcznym w przypadku wystąpienia takiej konieczności z uwagi 
na ograniczony dostęp, bliskość innych instalacji lub z innych względów. Inspektor nadzoru jest upoważniony 
do wprowadzenia zakazu użycia koparek lub innych maszyn ciężkich na dowolnym etapie wykonywania robót. 

5.11.3 Umocnienie i ochrona wykopów 
Tam, gdzie jest to niezbędne, wykopy powinny być umocnione zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 
(w szczególności PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997) i sztuką budowlaną tak, aby zapobiec ewentualnym 
ruchom i osunięciom ziemi, które mogłyby spowodować zmniejszenie szerokości rowu, wywołać obrażenia ciała 
personelu lub opóźnienia prowadzonych prac albo narazić na szwank instalacje doprowadzające media, 
konstrukcje czy nawierzchnie dróg. 

Umocnienia należy odpowiednio utrzymywać aż do czasu, gdy stan wykonania prac będzie wystarczająco 
zaawansowany, by umocnienia mogły być usunięte chyba, że inspektor nadzoru podejmie decyzję 
o ich pozostawieniu. 
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Wykonanie wykopów skarpowych jest dozwolone wyłącznie w przypadku, gdy ściany tych wykopów znajdą 
się w całości w obrębie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia istniejących instalacji, własności 
lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym i kołowym oraz, gdy warunki gruntowo – 
wodne na to pozwalają.  

Wykopy należy zabezpieczyć odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczyć stosownymi znakami 
ostrzegawczymi, oświetleniem i chorągiewkami. 

5.11.4 Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 10 cm. Różnice 
w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i – 3 cm. 

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, a krawędzie 
wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 
tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy 
pomiarze łatą 3-metrową. 

5.11.5 Odwadnianie wykopów 
Należy zapobiegać gromadzeniu się wody w wykonywanych wykopach. Odwodnianie wykopów należy 
wykonywać zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego i wykonawczego oraz norm PN-B-06050:1999, PN-
B-10736:1997 i PN-S-02205:1998 i poniższymi wytycznymi. 

Metodyka Robót powinna zawierać propozycje dotyczące systemów odwadniających oraz usuwania wody. 

Metodyka w zakresie odwodnienia może obejmować wykonanie tymczasowych drenów, rowów 
odwadniających, drenów odcinających, sączków, studzienek, studni, zastosowanie pomp, igłofiltrów lub innych 
urządzeń odwadniających i powinna uwzględniać wszystkie materiały i wyposażenie potrzebne do utrzymania 
zwierciadła wody w sposób stały poniżej poziomu dna wykopu, aż do czasu, gdy Roboty zostaną ukończone. 

Szczególną uwagę zwraca się na możliwość wystąpienia zjawiska pływania w przypadku częściowo 
ukończonych konstrukcji, jeżeli wody gruntowe nie są odpowiednio kontrolowane lub, jeżeli dopuści 
się do zalania wykopów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia lub koszty 
do poniesienia wynikłe z zaniedbania niniejszego ostrzeżenia. 

Wykonawca podejmie wszelkie środki ostrożności, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w wyniku 
stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny być zaprojektowane i eksploatowane w taki 
sposób, aby spowodowane przez nie osunięcia gruntu nie uszkodziły pobliskich instalacji i konstrukcji. 

Jeżeli zalecenia nie przewidują inaczej, wszystkie igłofiltry, sączki, studzienki i inne tego typu Roboty 
Tymczasowe winny znajdować się poza terenem przewidzianym na Roboty Stałe, a gdy nie będą już potrzebne, 
należy je zapełnić zagęszczonym strukturalnym materiałem wypełniającym, zaczynem cementowym lub betonem 
do poziomu dolnej części tych Robót. 

Przed rozpoczęciem odprowadzania wód gruntowych winno się uzyskać pisemne zezwolenie właściwych władz 
i właścicieli terenu. Wykonawca będzie również przestrzegać obowiązujących lokalnie przepisów. Ponadto 
bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno odprowadzać wód gruntowych do istniejącej instalacji 
kanalizacyjnej ani do systemu odprowadzenia wód powierzchniowych. Jeżeli udzielone zostanie zezwolenie 
na wykorzystanie nowych lub istniejących rur, które nie stanowią części czynnej instalacji kanalizacyjnej, należy 
je wówczas dokładnie oczyścić z mułu i innych odkładających się materiałów oraz naprawić ewentualne 
uszkodzenia. 

5.11.6 Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej 
Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodą stanowi wstępną 
fazę robót należy go wykonać do głębokości około 50 cm mniejszej niż w projekcie. Dokończenie wykopu 
i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na sucho przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej. 



49 

 

5.12 Kolizje z uzbrojeniem 
W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniące istniejącą 
infrastrukturę poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie. Każdorazowo 
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o wykonywanych pracach zabezpieczających. 

Kable i linie energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi i podwiesić 
na całej długości wykopu. Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich służb 
użytkownika i uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia. W miejscach występowania kabli energetycznych 
i teletechnicznych, przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem 
zlokalizowania kabli. 

Przy skrzyżowaniach z sieciami gazowymi należy instalowany rurociąg umieścić w rurze ochronnej. 

Pozostałe uzbrojenie, w miejscach dużych zbliżeń w pionie zabezpieczyć poprzez zakładanie rur ochronnych 
na rurze istniejącej (rurę osłonową dwudzielną łączoną na śruby) lub na projektowanym uzbrojeniu. 

5.13 Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 
W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych 
(kurzawka, źródło) należy: 

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

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

− zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, 
a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

5.14 Posadowienie rurociągów 
Przewody instalacyjne należy układać w wykopach wąskoprzestrzennych i szerokoprzestrzennych 
wykonywanych mechanicznie i/lub ręcznie zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili podłużnych 
poszczególnych kanałów. 

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubości 
co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie lub mechanicznie 
z zastosowaniem koparki z oprzyrządowaniem niepowodującym spulchnienia gruntu. 

Jeśli w PW lub w wytycznych producenta nie podano inaczej rury należy układać na wykonanej podsypce 
z piasku o grubości 15 cm. Jeżeli wykop zostanie przegłębiony, to jego dno należy wypełnić przez wykonanie 
ławy żwirowej. 

5.15 Zasypywanie wykopów 
Jeżeli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej to minimalna grubość zasypki wstępnej, to jest warstwy 
gruntu nad wierzchem rury wynosi 50cm. Zagęszczanie zasypki wstępnej, powinno w zasadzie odbywać 
się ręcznie. Zasypkę wykonać gruntem z dokopu. 

Jeżeli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej pozostała część wykopu może zostać wypełniona 
materiałem rodzimym, jeśli zostanie on zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

Wypełnienie wykopu powinno następować warstwami o stałej grubości. Grubość warstw w zależności 
od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających określa się na podstawie próbnego zagęszczenia. Następna, wyżej 
położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia warstwy poprzedniej. Strefa 
przykrycia rozciągająca się do 1,0m ponad wierzchem rury, powinna być zagęszczona przy pomocy średnich 
ubijaków wibracyjnych (max ciężar roboczy 0,6 kN) lub za pomocą płyt wibracyjnych (max ciężar roboczy 
5 kN). Ciężkie zagęszczarki stosować w warstwach przykrycia odległych o ok. 1,0 m od wierzchu rury. 

Zasyp musi być wykonany w taki sposób, aby spełniał wymagania nasypu nad rurociągiem (odpowiednio 
dla drogi, chodnika czy terenów rolnych). Jeśli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej zagęszczenie 
obsypki i zasypki powinno odbywać się warstwami do uzyskania IS=0,98. Ostatnią warstwę zasypki wykopów 
instalacyjnych w pasie drogowym grubości ok. 1,0 m należy zagęścić do IS=1,00. 
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Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien posiadać 
wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według normalnej metody Proctora. 

Zaleca się, aby: 

− dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność gruntu 
była w granicach Wn = Wopt ± 2 %, 

− dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn >= 0,7 Wopt, przy czym górna granica wilgotności zależy 
od rodzaju maszyn zagęszczających, 

− dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać możliwie dużą ilością 
wody. 

Ślady przejazdu maszyny zagęszczającej powinny pokrywać na szerokość ok. 25 cm ślady poprzednie. 
W przypadku gruntów spoistych, gdy po zagęszczeniu otrzymuje się gładką powierzchnię warstwy (np. przy 
zastosowaniu walców gładkich) należy ją przed położeniem warstwy następnej spulchnić (np. kultywatorem) 
na głębokość około 5 cm oraz polać wodą. 

5.16 Przywrócenie stanu pierwotnego terenów nieutwardzonych 
Przywrócenie do stanu pierwotnego, które nie zostały utwardzone i pokryte nawierzchnią, oznacza przywrócenie 
gruntu do stanu nie gorszego (równego lub lepszego) niż stan istniejący przed przejęciem terenu. Ziemię 
roślinną (humus) należy układać warstwą grubości min. 5 cm. 

Jeżeli inspektor nadzoru nie zleci inaczej, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego należy ukończyć w ciągu 
7 dni po zasypaniu wykopów. 

6 Kontrola jako ści 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne pkt 5. 

6.1 Kontrole i badania laboratoryjne 
Kontrolę jakości robót ziemnych należy prowadzić zgodnie z wymaganiami: PN-B-06050:1999, PN-B-
10736:1997 i PN-S-02205:1998. 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych 
z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak 
nie rzadziej niż jeden raz na 3000m3. W każdym badaniu należy określić następujące właściwości: 

− skład granulometryczny, 

− zawartość części ograniczonych, 

− wilgotność naturalną, 

− wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, 

− granice płynności, 

− kapilarność bierną, 

− wskaźnik piaskowy. 

6.2 Kontrola jakości wykonanych robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez inspektora nadzoru. 
Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbiorów Robót. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWiOR 
oraz instrukcjami zawartymi w Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca będzie niezwłocznie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie 
raportów z wynikami badań. 

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia odpowiada 
on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich 
Normach. 

Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 

− oś obiektu należy sprawdzić we wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie 
oraz co najmniej co 200 m na prostych, 

− robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego odcinka, 

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

7 Przedmiar i obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest: 

− m2 – podłoża z piasku, umocnienia ścian wykopów 

− m3 - wykonanego wykopu, zasypanie wykopu, transport urobku i gruntu na zasypki, obsypki, składowanie 
i utylizacja urobku (nadmiaru oraz nie nadającego się do wbudowania),  

− kpl – konstrukcje ochronne (podwieszenia kolizji), odwodnienie wykopów. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w ST i ujmuje w książce 
obmiaru, lub za pomocą innych wykazów prowadzonych przez wykonawcę i potwierdzanych przez inspektora 
nadzoru.  

8 Odbiór Robót 
Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 7. 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
W zakresie robót ziemnych odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają w szczególności: 

− dno wykopu przygotowane do wykonania podłoża przewodu, 

− zagęszczenie poszczególnych warstw gruntów w nasypie lub zasypki. 

− sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych, 

8.2 Odbiór końcowy 
W ramach Prób końcowych należy wykonać w szczególności: 

− sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań 
laboratoryjnych, 

− sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów wymiarowych 
i technicznych, 

− przeprowadzenie ewentualnych badań dodatkowych. 

9 Rozliczenie Robót 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne p.8. 

Ceny jednostkowe robót ziemnych wyodrębnionych w PR obejmują m.in.: 

− wykonanie niezbędnych dodatkowych badań gruntu, badań laboratoryjnych materiałów, 

− zdjęcie warstwy urodzajnej 
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− wykonanie przekopów kontrolnych 

− wykonania wykopów ręcznie lub/i mechanicznie 

− umocnienie wykopów, 

− wykonanie zabezpieczeń od obciążeń ruchu kołowego, 

− oznakowanie i zabezpieczenie wykopów (zapory, pomosty, kładki, światła ostrzegawcze, itp.) 

− montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń i podparć rurociągów, zabezpieczenie istniejącego 
uzbrojenia kolidującego z robotami, 

− wykonanie zabezpieczeń istniejącej zieleni  

− przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót, 

− wykonanie niezbędnego odwodnienia i utrzymanie wykopów w stanie suchym w trakcie robót wraz 
z opłatami za zrzut wody z odwodnienia, 

− odspajanie gruntu, 

− przemieszczanie gruntu, 

− załadunek i wyładunek gruntu, 

− transport gruntu na składowiska i ze składowisk, 

− usunięcie z terenu budowy i zdeponowanie na składowisku tymczasowym gruntu przewidzianego 
do późniejszego wykorzystania (np. do zasypania wykopów, wyrównania terenu, rozplantowania, 
nasypów), 

− usunięcie z Terenu Budowy  gruntu oraz gruntu nie nadającego się do wykorzystania do robót 
oraz zagospodarowanie tego gruntu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach, wraz z wszelkimi 
opłatami z tym związanymi,, 

− pozyskanie i dostawa na Teren Budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek, zasypów, nasypów  
itp. jeżeli zgodnie z dokumentacją projektową ma być zastosowany grunt inny niż rodzimy, 

− profilowanie dna wykopu i skarp, 

− wbudowanie i zagęszczanie gruntu, 

− wymiany przewarstwień gruntów spoistych organicznych i trudnozagęszczalnych na grunty piaszczyste 
oraz dowóz piasku do ewentualnej wymiany gruntu, 

− opłaty za uzyskanie wszelkich pozwoleń i aktualizacji uzgodnień i decyzji, 

− opłaty za składowanie wydobytych materiałów, odpadów, 

− zabezpieczenia rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, 

− wykonania określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót, 

− przywrócenie powierzchni do stanu pierwotnego, w tym rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie i/lub 
mechanicznie,  

− uporządkowanie placu budowy po robotach. 

10 Przepisy związane 

10.1 Normy 
PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 

PN-B-10736:1997 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych 
Warunki techniczne wykonania 

PN-B-04452:2002 Geotechnika – Badania polowe 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 
przez obciążenie płytą 
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PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane – Określenia symbole podział i opis gruntów 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania próbek gruntu 

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 

PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie 
zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 

PN-EN-298-1:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenażowej i kanalizacyjnej. 
Wymagania. 

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 

PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania 

10.2 Inne przepisy 
− WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 
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ST-04 
Modernizacja metodą bezwykopową kanalizacji sanitarnej 
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1 Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających na modernizacji metodą bezwykopową istniejącej kanalizacji sanitarnej w następujących ul. 
Zawiszy Czarnego i Bohaterów Getta w Żarach wraz z modernizacją studni i uszczelnieniem czynnych włączeń 
przykanalików do kanałów głównych. 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

W zakres tych robót wchodzą: 

- roboty przygotowawcze polegające w szczególności na: 

• skanowanie przedwykonawcze kanałów i studzienek skanerem TV, 

• oczyszczenie sieci kanalizacyjnej, 

• wykonanie tymczasowych instalacji stanowiących obejścia na czas prowadzenia Robót na 
poszczególnych fragmentach kanału podlegających renowacji, 

• przepompowanie ścieków, 

• wykonanie naprawy punktowej w wykopie otwartym, 

- roboty podstawowe: 

• renowacja kanałów metodą rękawa utwardzanego promieniami UV, 

• renowacja kanałów przy zastosowaniu wykładziny z rur GRP – krótki relining, 

• uszczelnienie miejsc włączenia czynnych odgałęzień do kanałów objętych renowacją, 

• naprawa studzienek na trasie kanałów podlegających renowacji, 

Renowacji nie podlegają odgałęzienia nieczynne, które są zaślepione. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót renowacyjnych kanalizacji sanitarnej 
i studni rewizyjnych zgodnie z dokumentacją projektową. 

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 
Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada robotom budowlanym opisanym kodem 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 213/2008 
z dnia 28 listopada 2007 r.: 

1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem 1.5 ST-00 Wymagania ogólne. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi 
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami Umowy. 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

2 Wymagania dotyczące Materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 Wymagania Ogólne 
punkt 2. 

Materiały powinny odpowiadać wymaganiom Zamawiającego Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 
w Żarach 
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2.1 Rękaw uszczelniający 
Rękaw uszczelniający to elastyczny rękaw wykonany z włókna szklanego impregnowany żywicami i utwardzany 
promieniami UV. Włóknina musi być fabrycznie być nasączona żywicami: poliestrowymi. 

Rękaw uszczelniający musi spełniać wszystkie z następujących wymagań: 

a) nasączone żywicami powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rękawa muszą być gładkie, pozbawione wad 
w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał obcych, końce rękawa muszą być obcięte równo i prostopadle do osi, 

b) barwa rękawa przed zainstalowaniem musi być na całej jego powierzchni jednakowa pod względem odcienia 
i intensywności, 

c) moduł sprężystości krótkoterminowy nie może być mniejszy niż 21 000MPa wg PN-EN ISO178, 

d) musi posiadać odporność chemiczną w zakresie pH 4-10 i temperatury do 60 °C, 

e) musi posiadać odporność chemiczną na wpływ zalegających osadów, 

f) musi mieć zdolność do przenoszenia obciążeń gruntu, obciążeń hydrostatycznych oraz obciążeń 
eksploatacyjnych przy założeniu całkowitego zniszczenie naprawianego przewodu bez uwzględnienia jego roli 
przy przenoszeniu obciążeń, 

g) sztywność obwodowa krótkoterminowa S nie może być nie mniejsza niż 2kN/m2, liczona zgodnie PN ISO 
9969 na podstawie wzoru: 

 

gdzie: 

 

E – krótkoterminowy moduł sprężystości E [MPa] wg. PN-EN ISO178 

e - grubość ścianki   [m] 

dm - średnia średnica rękawa   [m] 

dm=dw+(dz-dw)/2 

dz – średnica zewnętrzna rękawa  [m] 

dw – średnica wewnętrzna rękawa  [m] 

h) wymiary rękawa muszą być dobrane do średnicy wewnętrznej kanału,  

i) musi być zapewniona ciągłej struktury rękawa na odcinkach co najmniej pomiędzy sąsiadującymi 
studzienkami kanalizacyjnymi (niedopuszczalne jest występowanie złączy, spoin na długości pomiędzy 
studzienkami), 

m) rękaw musi posiadać dokument identyfikujący dostawcę, zawierający: 

- nazwę i znak producenta, 

- nazwę materiału 

- średnicę rękawa, 

- długość rękawa  

- grubość rękawa, 

- datę produkcji i miejsce przeznaczenia, 

n) rękaw wykonany w włókna szklanego ECR zgodnie z EN 14020 (szkło antykorozyjne), potwierdzone 
w aprobacie DIBt, 

o) w aprobacie  DIBt powinna być podana warstwa zabezpieczająca przed ścieraniem min 0,5mm, 

p) rękaw wykonany technologią nawijania, potwierdzone w aprobacie DIBt, 

r) zintegrowana zewnętrzna ochronna folia poślizgowa, potwierdzone w aprobacie DIBt, 

s) zabrania się używania rękawa z folią wewnętrzną zintegrowaną, po utwardzeniu rękawa folia wewnętrzna ma 
być usunięta, 
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t) grubość ścianki DN300 min. 4,0 mm, potwierdzone obliczeniami załączonymi do oferty. 

 

Wszystkie powyższe dane muszą być dostarczone wraz z ofertą, w przypadku braku jakichkolwiek dokumentów 
lub innych niż wymagane, Zamawiający ma prawo dorzucić ofertę. 

2.2 Wykładziny z rur GRP 
Panele GRP są rurami kompozytowymi, wielowarstwowymi, produkowanymi w procesie nawojowym lub 
odlewanym. 

Systemy rur z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym (GRP), charakteryzują się długim 
okresem trwałości użytkowej, odpornością na korozje oraz przebadaną odpornością na działanie substancji 
kwasowych w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych. Są one lekkie, łatwe w obsłudze i wytwarzane 
zgodnie z surowymi normami jakościowymi. 

Do modernizacji kolektora DN1000 wykorzystane zostaną profile kołowe GRP. Po dostarczeniu na miejsce 
zabudowania, odcinki rur będą centrowane w kanale przez podklinowanie lub zastosowanie wkładek 
dystansowych pomiędzy rurami GRP, a kanałem istniejącym. Dodatkowo wkładki dystansowe zabezpieczają 
poszczególne odcinki rur przed przemieszczeniem się w trakcie iniekcji zaprawy do wolnej przestrzeni 
międzyrurowej. Po zainstalowaniu rur wolna przestrzeń między nowymi rurami GRP, a istniejącym kanałem 
wypełniona będzie mieszanką iniekcyjną na bazie cementu, kruszywa lub popiołów. 

Wymagane parametry materiału do wykonania krótkiego reliningu: 

− średnica nominalna rury: 800mm, DZ maks. 840mm oraz DN350, DZ maks. 422,9mm 

− łącznik zlicowany, 

− sztywność obwodowa SN 5000N/m2, 

− odporność pH 4 – 12, 

− średni współczynnik chropowatości Rz 0,012mm, 

− odporność na ścieranie wg normy CEN/TR 15729 po 200 tys. cykli korundem nie więcej niż 0,2mm, 

− długość odcinków rur wynosi 1m do 6m w zależności od długości odcinków kanału oraz stanu 
technicznego istniejącego przewodu, 

− wytrzymałość iniektu minimum 15MPa, 

− liczbę warstw iniektu należy dostosować do wymiaru rury i jej parametrów, standardowo stosuje się dla 
różnych sztywności od 3 do 5 warstw. 

Wszystkie powyższe dane muszą być dostarczone wraz z ofertą, w przypadku braku jakichkolwiek dokumentów 
lub innych niż wymagane, Zamawiający ma prawo dorzucić ofertę. 

2.3 Materiały do renowacji studni kanalizacyjnych 
W studniach sieci sanitarnej występuje zagrożenie umiarkowaną agresją chemiczną – klasa ekspozycji XA2 lub 
środowiskiem chemicznym silnie agresywnym – klasa ekspozycji XA3 oraz w efekcie długoletniej eksploatacji 
silne skażenie podłoża siarczanami, a także obniżone pH do 4 skroplin na powierzchni podłoża.  
Materiały stanowiące powłokę ochronną powinny legitymizować się stosowana Aprobatą Techniczną z podanym 
zakresem stosowania odpowiadającym faktycznemu miejscu aplikacji. 
 
Materiały do renowacji studni powinny spełniać następujące wymagania: 

− cienkościenne płaszcze wykonane z żywicy poliestrowej zbrojonej włóknem szklanym, 

− panele muszą umożliwiać wprowadzenie ich do wnętrza studni przez właz studzienny i komin studni, 

− płaszcz (panel) do renowacji studni musi być monolityczny łączony na zakładkę tylko w płaszczyźnie 
pionowej i na połączeniu z kinetą. Przestrzeń pomiędzy wykładziną, a ścianą studni, musi być 
wypełniona zaprawą iniekcyjną o wysokiej wytrzymałości na ściskanie min. 25MPa. Nie dopuszcza się 
paneli z wewnętrznymi pęcherzykami powietrza osłabiającymi nośność wkładu GRP, 
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− płaszcz (panel) nie może być barwiony, tak aby można było stwierdzić „gołym okiem„ ewentualną 
obecność pęcherzyków powietrza, 

− parametry minimum płaszczy: 

• grubość panelu min. 3mm, 

• wytrzymałość na rozciąganie ≥100N/mm2, 

• wytrzymałość na zginanie – 200MPa, 

• max temp. eksploatacji – 60°C, 

• zawartość włókna szklanego >30%, 

• moduł sztywności min 8000MPa,  

• wydłużenie przy zerwaniu powyżej 3,5%, 

• odporność na działanie substancji chemicznych, 

• panele z żywicy poliestrowej. 

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone Aprobata ITB. 
Aplikację materiałów naprawczych należy wykonywać w temperaturze niemniejszej niż 5°C. 
Szczegółowe dane odnośnie poszczególnych materiałów stosowanych do modernizacji kolektora zostaną 
przedstawione przez Wykonawcę we wnioskach materiałowych.  
Przed nałożeniem materiałów naprawczych, jak i po wykonaniu robót modernizacyjnych należy wykonać 
badania przyczepności podłoża metodą pull-off.  

2.4 Stopnie złazowe 
Należy stosować żeliwne stopnie lub klamry złazowe zgodne z EN-1212 w otulinie z tworzywa sztucznego. 

2.5 Kształtki kapeluszowe 
Do uszczelnienia czynnych przyłączy włączonych do kanału głównego należy stosować kształtki („profile”) 
kapeluszowe z materiału naprawczego wykonanego z poliestrowej włókniny o strukturze filcowej absorbującej 
żywicę, w kształcie kapelusza – zgodnie z PN-EN ISO 11296-4.  

Kształtka kapeluszowa powinna być zamontowana z przedłużeniem wewnątrz rury przykanalika na długości 
min. 0,3m. 

Naprawę przyłączy wykonać z zastosowaniem filcu wraz z żywicą epoksydową. Naprawa ma polegać na 
wyłożeniu we wnętrzu kolektora głównego packera z filcu, który jest na stałe zszyty z rękawem instalowanym w 
przyłączu. Packero - Kapelusz wraz z rękawem powinien być instalowany w przyłączy metodą inwersji, aby 
uniemożliwi ć powstawanie fałd lub zmarszczeń na filcu. Rękaw z elastycznego filcu, pokonujący łuki do 90 
stopni oraz zmiany średnic np. DN150 na DN200. Instalacja tylko i wyłącznie od strony kolektora głównego. Ze 
względu na duże spadki przyłączy, Zamawiający wymaga stosowania żywic o zwiększonej gęstości, aby 
uniemożliwi ć spływanie jej z górnej części kanału. Rękaw musi być na stałe związany z packerem. Nie 
dopuszcza się instalacji metodą packera lub poprzez łączenie kapelusza i rękawa. Rękaw na długości 10mb ma 
być wykonany bez żadnego łączenia. Utwardzenie rękawa tylko za pomocą pary.  

Wymagane parametry rękawa po utwardzeniu:  

- kolor: wyraźny pigment  

- moduł sprężystości E = min. 3200N/mm2 wg DIN PN-EN 1228  

- sztywność obwodowa nie mniejsza niż: 2,0kN/m2  

- grubość DN150 3,0 mm  

- grubość DN200 4,5 mm  

- gęstość żywicy min. 4.000 mPa.s 

Po wykonaniu renowacji Wykonawca wykona inspekcję TV kamerą satelitarną od strony kolektora głównego. 
Zamawiający razem z Wykonawcą na etapie renowacji kolektorów wskaże ilość sztuk przyłączy do renowacji. 
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Zamawiający żąda przedłożenia do oferty kart technicznych żywicy jak i rękawa. Przedstawienia opisu 
technologii jak i sprzętu jakim będzie to wykonywane, wraz z podaniem nazwy producenta. 

Wszystkie powyższe dane muszą być dostarczone wraz z ofertą, w przypadku braku jakichkolwiek dokumentów 
lub innych niż wymagane, Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę. 

2.6 Piasek 
Piasek do wykonania podsypki i obsypki powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113:1996. 

2.7 Włazy 
 Należy stosować właz typu ciężkiego – dotyczy studni.  

3 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 2. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST należy stosować następujący, sprawny technicznie 
sprzęt: 

- wózek bębnowy, 

- wciągarka, 

- samochód ciśnieniowo-asenizacyjny z systemem odzysku wody (recyklingu wody) z wężem o długości min. 
150mb, 

- sprzęt niezbędny wymagany przy zastosowaniu renowacji metodą rękawa nasączanego żywicą i utwardzanego 
promieniami UV zgodnie z wytycznymi producenta – wymagany jest sprzęt z komputerowym monitoringiem 
procesu renowacji, 

- samobieżny robot do wycinania odgałęzień bocznych, 

- skaner TV - kolor, do wykonywanie skanowania kolektorów i studzienek kanalizacyjnych  

- robot do montażu kształtek kapeluszowych, 

- urządzenia do frezowania kanałów, 

- pompa do przerzutu ścieków,  

- urządzenia do prób ciśnieniowych, 

- sprzęt i narzędzia pomocnicze niezbędne do wykonania Robót, 

- zestaw do mycia studni kanalizacyjnych, 

- inne konieczne do realizacji zadania. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takiego sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość robót 
i właściwości wbudowywanych materiałów. Sprzęt winien być zgodny z ustaleniami ST. 

4 Środki transportu 
Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 3. 

Do transportu materiałów należy użyć takich środków transportu, jak: 

- samochód skrzyniowy 

- samochód dostawczy. 

Nasączony żywicą rękaw transportować do miejsca montażu w izolowanych pojemnikach chroniących materiał 
przed promieniami UV. 

Transport należy wykonać zgodnie z instrukcjami producentów materiałów stosowanych do realizacji zadania. 

Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym, jak 
i bezpieczeństwa. 
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5 Wykonanie Robót 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 4. 

5.1 Czyszczenie kanału głównego i przykanalików 
Przed wejściem do kanału w celu sprawdzenia lub wyczyszczenia kanału, należy zbadać stan atmosfery w kanale 
w celu określenia zawartości substancji toksycznych, palnych oparów lub braku tlenu, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami BHP. 

Kanał musi być wentylowany, należy zastosować nadmuch świeżego powietrza. 

Z kanału należy usunąć wszystkie wewnętrzne osady (produkty korozji i erozji, luźne elementy). Czyszczenie 
należy prowadzić przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu: wozów ciśnieniowych bądź mechanicznych 
wciągarek. Wszystkie osady muszą zostać wydobyte na powierzchnię i odwiezione na odpowiednie miejsce 
składowania. 

5.2 Skanowanie telewizyjne przedwykonawcze i powykonawcze 
Roboty przygotowawcze należy wykonywać zgodnie z wymaganiami ST-02 Roboty przygotowawcze. 

Inspekcja kanału przedwykonawcza, przeprowadzona po czyszczeniu kanału, pozwala na dokonanie oceny jego 
stanu – stopnia oczyszczenia powierzchni kanału, wielkości ubytków i pęknięć ścianek. 

W celu dokonania dokładnej oceny stanu technicznego kanału należy przeprowadzić jego skanowanie 
za pomocą skanera 3D, którego efektem jest w pełni trójwymiarowy obraz. W trakcie wykonywania inspekcji 
głowica skanera powinna być umieszczona centrycznie w osi rurociągu. 

Po wykonaniu renowacji kanału należy podobnie wykonać skanowanie powykonawcze. Dotyczy to zarówno 
kanału jak i studzienek. 

W czasie monitoringu skanerem należy zapewnić oświetlenie wystarczające do obejrzenia całego przekroju 
kanału, jakość obrazu nie może budzić wątpliwości, co do stanu kanału. W tekście widocznym na ekranie muszą 
się znaleźć następujące informacje: 

- data/godzina;  

- nazwa ulicy;  

- numer studzienki początkowej i końcowej;  

- kierunek inspekcji; 

- średnica kanału;  

- dystans bezpośredni od studni początkowej; 

- spadek kanału. 

Inspekcje TV należy archiwizować i przekazać Inspektorowi na płytach DVD wraz z raportem 
(przedwykonawczym/powykonawczym) zawierającym opis stanu rurociągu. 

5.3 Instalacja rękawa uszczelniającego  

5.3.1 Etapy instalacji rękawa 
Wykonawca Robót powinien prace montażowe rozpocząć od dokładnego rozpoznania przebiegu trasy 
istniejącego rurociągu w terenie, w celu określenia dla niego dogodnych miejsc wprowadzenia do wnętrza 
rurociągu rękawa uszczelniającego oraz określenia optymalnych długości realizowanych fragmentów sieci. 

Etapy instalacji rękawa: 
• wciągnięcie do kanału wykładziny rurowej przy użyciu wciągarki, 

• montaż stalowych „korków”, na końcach wykładziny wyposażonych w króćce zasilające 
i odprowadzające (z pokrywami umożliwiającymi włożenie lamp do wnętrza wykładziny), 

• podłączenie przewodów technologicznych: przewodu doprowadzającego powietrze z dmuchawy lub 
sprężarki, przewodu pomiarowego do sczytywania ciśnienia panującego w wykładzinie, 
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• pompowanie wykładziny i jej kalibracja w celu dopasowania do kształtu ścianek istniejącego 
przewodu, 

• umiejscowienie lamp UV we wnętrzu wykładziny poprzez otwarcie pokrywy w „korku”, 

• ponowne pompowanie wykładziny wraz z przeciąganiem łańcucha lamp do przeciwległego końca 
wykładziny, w tym kontrolna inspekcja TV wnętrza wykładziny, 

• naświetlanie lampami UV wykładziny rurowej na całej jej długości wraz z późniejszym studzeniem, 

• demontaż „korków” w skrajnych studniach wraz z wykonaniem rozcięć w studniach pośrednich 
(w kinetach) oraz otwarciem przykanalików, 

• wykonanie powykonawczej inspekcji telewizyjnej. 

Końce rękawa utwardzanego powinny być obcięte równo i prostopadle do osi. 

5.3.2 Utwardzanie żywicy 
Przed przystąpieniem do naświetlania – utwardzania wykładziny rurowej należy wypełnić ją sprężonym 
powietrzem w celu rozwinięcia w kanale (podniesienie) i dopasowania do kształtu kanału istniejącego. 

Utwardzanie wykładziny należy przeprowadzać przy stałym ciśnieniu zatłaczanego powietrza, oraz 
z odpowiednią prędkością w zależności od parametrów wykładziny. Na skutek oddziaływania promieni UV na 
instalowaną wykładzinę następuje proces sieciowania (utwardzania) żywicy. Etapy naświetlania (czas, prędkość 
i temperatura) zależne są od wielu czynników zewnętrznych i mogą zmieniać się w zależności od 
indywidualnych parametrów wykładziny rurowej, warunków pogodowych, terenowych. (np. od występowania 
i naporu wód gruntowych, temperatury kanału, miejsca jego posadowienia, stopnia wychładzania itp.). Bardzo 
ważnym jest aby temperatura laminatu nie przekroczyła 110°C. Jej przekroczenie grozi uszkodzeniem – 
spaleniem foli wewnętrznej. W przypadku zbyt wysokiej temperatury należy zwiększyć natężenie przepływu 
powietrza w wykładzinie (bez wzrostu jego ciśnienia) oraz zwiększyć prędkość przesuwu lamp do wartości 
maksymalnej odpowiedniej dla danej wielkości wykładziny. 

Po utwardzeniu wyciąć końcówki rękawa w studniach, dokonać filmowania odcinka poddanego renowacji, oraz 
wykonać badanie szczelności wg PN-EN 1610.Ogólne zasady montażu rurociągów.  

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed 
opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń - oraz 
zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci 
zaślepek, korków itp. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć 
końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 

Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w dokumentacji projektowej nie mogą w żadnym 
punkcie przewodu przekraczać ± 0,5 cm. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w planie nie może 
przekraczać 10 cm. 

W danym zakresie średnicy na jednym ciągu (odcinku) dopuszczalne jest zastosowanie rur i kształtek (w tym 
przyłączeniowych) wyłącznie jednego producenta. 

5.3.3 Otwarcie przykanalików 
Po dokonaniu naprawy kolektora głównego, należy wykonać otwory w miejscu włączenia czynnych kanałów 
bocznych (przyłącza) poprzez wycięcie otworu od strony kanału głównego, a następnie należy wykonać montaż 
kształtki kapeluszowej. Kształtka kapeluszowa powinna być zamontowana z przedłużeniem wewnątrz rury 
przykanalika na długości min. 1,0m. 

Wycinanie otworu oraz montaż kształtki kapeluszowej należy prowadzić z wykorzystaniem kamery TV. 

Ponadto Wykonawca musi spełnić następujące wymagania Eksploatatora sieci, tzn. prace wykonywane we 
wnętrzu czynnych kanałów muszą być prowadzone ze szczególną ostrożnością i przy zachowaniu właściwych 
przepisów BHP. 

5.4 Instalacja wykładziny z GRP 
Realizacja inwestycji – krótki relning: 
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- sprawdzenie stanu atmosfery w kanale w zakresie zawartości substancji toksycznych, palnych oparów lub 
braku tlenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Kanał w trakcie prac jest wentylowany, stosowany jest 
nadmuch świeżego powietrza zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 

- hydrodynamiczne czyszczenie kanału przy zastosowaniu wozu ciśnieniowego o ciśnieniu 200bar i wydatku 
300l/min i różnych typów głowic wraz z zapewnieniem ciągłej kontroli stanu przewodu przy pomocy kamery 
TV. Technikę czyszczenia dostosować w zależności od stopnia zniszczenia przewodu: 

• oczyszczenie kanału z zanieczyszczeń, osadów, złogów i luźnych elementów, 

• wyfrezowanie wystających części włączeń w kanale, narostów i nacieków. 

- inspekcja przy pomocy kamery TV wprowadzonej do kanału. Inspekcja telewizyjna kanałów wraz 
z inwentaryzacją stanu technicznego prowadzona jest w zakresie i stopniu dokładności wymaganym do 
prawidłowego wykonania robót (min. ustalenie rodzaju i miejsca uszkodzeń, kształtu, rozmiaru, położenia i kąta 
włączenie kanałów bocznych).  

- wykonanie wykopów - komór montażowych (startowych) o długości 4,0-7,0m i szerokości 2,5-3,0m (zależnie 
od długości możliwej do wprowadzenia rury GRP, która zostanie ustalona po wyczyszczeniu kolektora 
i przeciągnięciu odpowiedniego szablonu przez wnętrze kolektora).  

- kolejnym etapem będzie umieszczenie rur GRP w komorach montażowych i transportowanie ich wewnątrz 
istniejących kanałów na miejsce montażu przy pomocy specjalnych wózków i wciągarek. Wprowadzane odcinki 
rur mają  długość 1,0 do 6,0m w zależności od długości odcinków kanału oraz stanu technicznego istniejącego 
przewodu. Po dostarczeniu na miejsce zabudowania, odcinki rur będą centrowane w kanale przez podklinowanie 
lub zastosowanie wkładek dystansowych pomiędzy rurami GRP, a kanałem istniejącym. 

- w przypadku zaistnienia takiej konieczności na poszczególnych odcinkach następnym etapem prac będzie 
bezwykopowe otwarcie połączeń z kolektorem włączonych  bezpośrednio w kanał. Otwarcie będzie wykonane 
w sposób przywracający przepływ ścieków czyli do pełnej średnicy bez żadnych prac wykopowych, bez 
nieprawidłowości, progów czy wypływek mogących zatrzymywać części stałe bądź powodujących blokowanie 
przepływu we włączeniu bocznym  i przewodzie głównym. 

- po zainstalowaniu rur wolna przestrzeń między nowymi rurami GRP, a istniejącym kanałem wypełniona będzie 
mieszanką iniekcyjną na bazie cementu, kruszywa lub popiołów. Masa iniekcyjna będzie wtłaczana w kilku 
etapach. Pierwszy etap wypełniania iniektem obejmuje przestrzeń do jednej trzeciej wysokości kanału. Po 
związaniu zaprawy wylanej w pierwszym etapie, przystępuje się do kolejnych etapów. W trakcie montażu należy 
sukcesywnie wycinać otwory pod istniejące odgałęzienia i uszczelniać ich połączenia z rurami GRP. 

- wykonanie badań kontrolnych i prób.  

W trakcie prac musi być zapewniony dostęp do wszystkich studni naprawianego kanału. Prace prowadzone są na 
czynnym kanale tj. przy płynącym ścieku, a korkowanie (zamknięcie przepływu) kolektora jest konieczne 
jedynie podczas wykonywania prób szczelności. 

5.5 Uszczelnienie i modernizacja studni 
W studniach przeznaczonych do renowacji należy wykonać prace modernizacyjne: 

- wykonanie hydromonitoringu studni, 

- usunięcie skorodowanego, luźnego betonu do podłoża nośnego, 

- oczyszczenie powierzchni, 

- wstawienie panelu poliestrowego GRP do wnętrza studni,  

- rozwinięcie i ustawienie panelu GRP, 

- zszycie na zakładkę przy pomocy nitów pionowych krawędzi panelu, 

- laminowanie zszytego połączenia trzema warstwami maty szklanej nasączonej żywicami poliestrowymi, 

- otwarcie włączeń do studni, wykonanie szczelnego połączenia pomiędzy wlotem włączenia do studni, 
a otworem w panelu przy pomocy laminowania ręcznego, 

- iniektowanie przestrzeni pomiędzy panelem GRP, a ścianami studni: 

a) wykonanie pierwszej warstwy stabilizującej o wysokości do 25 cm - tzw. wieniec stabilizujący, 

b) wykonanie kolejnych warstw iniektu - nie wyższych niż 60 cm. 



63 

 

- wykonanie przy pomocy laminatów naprawy płyty  nastudziennej, zwężki komina komory/ studni oraz 
spoczników 

- wykonanie połączenia  panela poliestrowego GRP i  kinety komory. 

- montaż stopni złazowych: 

 a) wykonanie otworów montażowych, 

 b) zakotwienie stopni złazowych. 

W przypadku  ścian, płyt stropowych komór wykonać reprofilację powierzchni za pomocą zapraw mineralnych 
typu PCC, a następnie wykonać ręczne laminowanie powierzchni trzema warstwami laminatu poliestrowo 
szklanego. 

Komory , których stan techniczny będzie niedostateczny z punktu widzenia możliwości jego naprawy mogą 
zostać naprawione modułami GRP nośnymi lub  wymienione na nowe studnie GRP. 

Stropy komór, których stan techniczny będzie niedostateczny z punktu widzenia możliwości jego naprawy przy 
użyciu żywic, zostaną wymienione na nowe. 

W komorze S3 kolektora w ul. Bohaterów Getta w Żarach należy zamontować nowe zastawki ścienne: dwie 
zastawki DN1000 oraz dwie DN500. Zaprojektowano zastosowanie zastawki ze stali nierdzewnej 316L 
z jednym wrzecionem oraz ramą do wmurowania. 

6 Kontrola jako ści materiałów przeznaczonych do renowacji 
Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 5. 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Specyfikacji Technicznej, projekcie 
budowlanym, wykonawczym oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów popartych badaniami 
laboratoryjnymi parametrów wytrzymałościowych i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

Kontrola jakości przy dostawie będzie polegać na: 

- sprawdzeniu dokumentów identyfikacyjnych dostawy, 

- sprawdzeniu stanu dostawy – opakowania, 

- sprawdzeniu ogólnego wyglądu (barwa, cechowanie). 

6.1 Materiały 
Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami 
rysunków i odpowiednich norm materiałowych i wymagań niniejszej ST. 

6.2 Kontrola jakości wykonanych robót 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych norm 
i aprobat technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

Jakość materiału przeznaczonego do renowacji musi być udokumentowana poprzez: 

1. Dokument identyfikujący dostawę, zawierający: 

- nazwę i znak producenta, 

- nazwę materiału, 

- średnicę rękawa/modułu/rury, 

- długość rękawa/modułu/rury, 

- grubość rękawa/modułu/rury, 

- datę produkcji i miejsce przeznaczenia, 

2. Badanie rękawa/modułu/ rur przy dostawie polegać będzie na: 

- sprawdzeniu dokumentów identyfikacyjnych dostawę, 

- sprawdzenie stanu dostawy - opakowania, 
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- sprawdzenie ogólnego wyglądu (barwa, cechowanie). 

 

Jakość wykonania renowacji kanałów należy potwierdzić poprzez przeprowadzenie  wymienionych poniżej 
prób: 

- skanowania TV kanałów po wykonaniu renowacji. 

W celu potwierdzenia jakości wykonanych robót w zakresie renowacji studni Wykonawca jest zobowiązany do 
wykonania i przedstawienia wyników następujących badań i sprawdzeń: 

- próby szczelności polegającej na przeglądzie powierzchni wewnętrznej studni i obserwacji występujących 
nieszczelności. Ściany studni i kinety po renowacji nie mogą mieć przecieków ani zawilgoceń, 

- badanie pull-off należy przeprowadzić na każdym elemencie konstrukcyjnym komory. Dla podłoży 
naprawianych przy pomocy zapraw konstrukcyjnych klasy R3 i R4 wg PE EN 1504 przyczepność podłoża 
powinna wynosić nie mniej niż 1,5N/mm2, a najniższy pomiar nie może być mniejszy niż 1,0N/mm2. 
W przypadku zapraw wyrównujących klasy R1 oraz R2 wg PE EN 1504 oraz w przypadku powłok izolacyjnych 
i ochronnych średnia przyczepność nie powinna być mniejsza od 0,8N/mm2, a najniższy wynik nie powinien być 
mniejszy niż 0,5N/mm2.  

7 Przedmiar i obmiar robót 
Ogólne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogólne p. 6.  

Jednostką obmiaru jest: 

- mb renowacji kanału na podstawie obmiaru powykonawczego w terenie , 

- kpl wykonania renowacji studni na podstawie obmiaru powykonawczego w terenie, 

- szt. zainstalowanych kształtek kapeluszowych 

- kpl. wykonania naprawy kanału w punktowym wykopie otwartym, 

8 Odbiór Robót 
Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 7. Odbiorowi podlega 
wykonanie: renowacji kanałów i renowacji studni kanalizacyjnych. 

Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie 
powodować przestoju w realizacji robót. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Specyfikacją Techniczną jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wymienione w punkcie 6 dały wynik pozytywny. 

9 Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami, a ich treść przedstawiać 
będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów (średnic 
kanałów i studni) i detali wykonanych Robót. 

Dokumentacja powinna zawierać w szczególności opis: 

- zastosowanych materiałów kanałów i studni,  

- spadków i długości kanałów, 

- miejsc włączenia odgałęzień. 

Do całości Dokumentacji powykonawczej są wymagane raporty z procesu utwardzania rękawa oraz raporty z 
przeprowadzenia kontroli  zmodernizowanych kanałów skanerem TV oraz wersja elektroniczna. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 egzemplarze Dokumentacji powykonawczej wraz z wersją 
elektroniczną (2 egz.). 

Ponadto Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą dla tych instytucji, które stawiają taki wymóg w 
swoich uzgodnieniach, o ile zajdzie taka konieczność. Dokumentacja powykonawcza zostanie opracowana 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w tych uzgodnieniach. 
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10 Rozliczenie Robót 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne p. 8. 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i pomocnicze, 

- prześwietlanie skanerem TV przedwykonawcze, 

- czyszczenie kanału , przykanalików i studni, 

- wywóz osadów na miejsce składowania wraz z opłatami za składowanie,  

- wykonanie i rozbiórka rurociągów tymczasowych, 

- przepompowywanie ścieków, 

- niezbędne roboty modernizacyjne w kanale, 

- instalacja rękawa, 

- utwardzenie rękawa, 

- otwarcie przykanalików 

- prześwietlanie skanerem TV powykonawcze, 

- demontaż istniejących stopni włazowych i montaż nowych, 

- uszczelnienie i modernizacja studni oraz wlotów bocznych, 

- uszczelnienie kinet, 

- transport wewnętrzny w obrębie budowy 

- wykonanie utrzymanie i rozbiórka ewentualnych dróg tymczasowych  

- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

11 Przepisy związane 

11.1 Normy 
PN-92/B-10673 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne. 

PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-EN ISO 11296-1:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych 
bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 1: Postanowienia ogólne 

PN-EN ISO 11296-4:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych 
bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 4: Wykładanie rękawami utwardzanymi na 
miejscu. 

PN-EN 13689 Zalecenia dotyczące klasyfikacji i projektowania systemów rurowych z tworzyw sztucznych 
stosowanych do renowacji. 

PN-EN ISO 178 Tworzywa sztuczne – Oznaczanie właściwości przy zginaniu. 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2013.21) 

Aprobaty techniczne i instrukcje producenta rękawa.  
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11.2 Inne dokumenty 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki 

Sanitarnej, Grzewczej. 

− Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, 
sierpień 2003r. 

 
 


