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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące realizacji robot
związanych budową sieci wodociągowej.
Prace objęte wykonaniem uwzględniają roboty podstawowe w zakresie:
1. Robót ziemnych
-Wykopy i zasypanie
2. wykonanie sieci wodociągowej z rur PCV DN 110 i PCV DN 90
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robot związanych
z wykonaniem sieci i innych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej.
1.3. Ogólne wymaganie robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów robót
wchodzących w zakres wykonania robót wymienionych w pkt. 1.1. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakość wykonania robot oraz za ich zgodność z umową, dokumentacją projektową,
niniejszą ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych
dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
1.4. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące
informacje:
1 Harmonogram i kolejność prac
2 Rysunki robocze wymagane przez Inspektora Nadzoru
3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części
opracowania.
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części
opracowania.
1.5. Zgodność z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności
w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w
„Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji
projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w
ramach określonego normatywnie przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość robót, to takie materiały zostaną
zastąpione innymi i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.6. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych do zakończenia robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę umowną.
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Roboty budowlano – montażowe w miejscach zbliżenia, przekroczenia lub kolizji z istniejącym
uzbrojeniem należy prowadzić pod nadzorem użytkownika danego uzbrojenia zgodnie z
wcześniejszymi uzgodnieniami.
1.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
O fakcie przypadkowego uszkodzenia wszelkiego rodzaju instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował,
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać
za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.9. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca
będzie
odpowiedzialny
za
ochronę
robót
i
za
wszelkie
i urządzenia używane do robot od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

materiały

1.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót np. Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) i innych. Wykonawca
będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły
będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne
dokumenty. W przypadku powoływania się na normy, będą to normy najnowszych zharmonizowanych
z normami europejskimi.
2. MATERIAŁY
2.1. Stosowane materiały
Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie
i posiadać odpowiednie certyfikaty lub aprobaty. Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo
Budowlane.
2.1.1. Ogólne wymagania techniczne i jakościowe użytych materiałów instalacyjnych.
- przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą, stosować wyroby budowlane, które
zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie;
- wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie
oznaczone:
1) wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów
podlegających certyfikacji;
2) wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub
deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie
co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją
na znak bezpieczeństwa,
3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia,
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4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich
Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego
Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
5) wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.
- dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane
wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub
z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem, wydał oświadczenie
wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi
normami.
- zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest
wymagane - inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywać
oświadczenia wymienione powyżej oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów.
- wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i ST.
2.1.2. Materiał do podsypki i zasypki
Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania:
• nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm,
• materiał nie może być zmrożony,
• nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.
Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop do poziomu
podsypki. Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane bezpośrednio na
nim. Wysokość podsypki powinna normalnie
wynosić 0,10 m.
Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne,
wysokość obsypki powinna wynosić o 0,05 m. Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać
wymaganiom projektowym wg PNB- 03020. Grunt
ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz. Grunt stosowany do zasypki nie
powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci.
Zasypkę wykopu należy przeprowadzić zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.
2.1.3. Materiały instalacyjne
1. Sieć wodociągowa
- rurociągi z rur PCV-U SDR dla ciśnienia Pn = 10 at DN 90 mm i DN 110 mm;
- taśma ostrzegawcza;
- trójniki żeliwne;
- zasuwy żeliwne;
- skrzynki uliczne żeliwne;
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
winien używać sprzętu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do
używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót. Rodzaje używanego sprzętu używanego do robot niniejszej specyfikacji
pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
Sprzęt do wykonania przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej:
- samochód dostawczy
- samochód samowyładowczy
- samochód skrzyniowy
- zgrzewarka do rur PE
- przyczepa skrzyniowa 4.5 t
- ciągnik kołowy
- żuraw samochodowy 7-10,0 t
- spawarka elektryczna
- koparka 0.25 m3
- przyczepa niskopodwoziowa
- spawarka
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4. TRANSPORT
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwalają uniknąć
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Sposób układania rur określi dostawca lub
producent. Wszystkie elementy instalacji powinny być dostarczane na miejsce budowy w
nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementów podczas załadunku i wyładunku ze
względu na możliwość ich uszkodzenia, odkształcenia. Kształtki należy przewozić w skrzyniach. Przed
rozpoczęciem prac montażowych na budowie należy sprawdzić dostarczone materiały i wyeliminować
elementy wymagające naprawy lub kwalifikujące się na złom. Załadunek, transport i rozładunek
materiałów i urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym.
4.1. Transport rur
Rury mogą by przewożone dowolnymi środkami transportu o odpowiedniej długości, tak by wolne
końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. Natomiast rury w kręgach
powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. Materiały należy układa równomiernie
na całej powierzchni, obok siebie i zabezpieczy przed możliwością przesuwania się podczas
transportu. Rury powinny by układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur
powinien odbywa się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie
rur. Rur nie wolno zrzuca ze środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach.
Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzega
przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. Przy przewozie należy przestrzega
przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
4.2. Składowanie
O ile producent nie określił innych warunków składowania rur i kształtek należy stosować się do
poniższych instrukcji:
- rury składowa na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem się wód
opadowych;
- rury w prostych odcinkach, składowa w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o
szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości
składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m
dla rur o większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej);
- rury należy chroni przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub
przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku;
- rury w kręgach składowa na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, pokrywających
co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekracza wysokości składowania 2 m;
- rury o rożnych średnicach powinny by składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o
większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy
układania rur na środkach transportowych;
- rury należy zabezpieczyć przed przesunięciem;
- szczególnie należy zwraca uwagę na zakończenia rur i zabezpiecza je ochronami (koparki, wkładki
itp.);
- nie dopuszcza do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić odkształcenia (zagięcia,
zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych;
- nie dopuszczać do zrzucenia elementów;
- niedopuszczalne jest ciągnięcie pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu;
- zachowa szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych ponieważ
podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;
- kształtki, złączki i inne materiały powinny by składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem
wyżej omawianych środków ostrożności.
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV,
w związku z czym należy chronić je przed:
- długotrwałą ekspozycją słoneczną;
- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła;
Kształtki, złączki i inne materiały małogabarytowe powinny być składowane w sposób uporządkowany,
zapewniający zachowanie jakości i przydatności do dalszego zastosowania.
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów
przekazywany na grunt nie przekracza

6

0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna
przekraczać 1,8 m.
Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych
kręgów. Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających
korodująca. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być
utwardzona i odwodniona.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty ziemne
5.1.1 Roboty przygotowawcze
Projektowana
oś
kanału
powinna
być
oznaczona
w
terenie
przez
geodetę
z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów
roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków
osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach
prostych co ok. 30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki
świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repety robocze należy osadzić w ścianach budynków w
postaci haków lub bolców. Ciągi reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej.
Przed przystąpieniem do robot ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające
należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robot.
Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji należy udrożnić istniejące odcinki kanalizacji, do których
przewidziano podłączenie projektowanych kanałów.
5.1.2. Zakres robót
Po uwzględnieniu czynności przygotowawczych i wykopów próbnych celem zachowania odpowiednich
odległości od istniejącej instalacji wykonywany jest wykop pod: obiekty liniowe, studzienki i zbiorniki.
W zależności od trasy uwzględnić demontaż istniejącą nawierzchnię do demontażu.
5.1.3. Wymagania
Wykopy należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub mechanicznie zgodnie z
normami BN-83/8836- 02, PN-68/B-06050. Wykop pod kanały należy rozpocząć od najniższego
punktu tj. od wlotu do odbiornika i prowadzić w gorę w kierunku przeciwnym do spadku kanału.
Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia
wykopów nawodnionych. Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić
zgodnie z BN- 83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:
- w gruntach bardzo spoistych 2:1;
- w gruntach kamienistych (rusz, zwietrzelina) i skalistych spękanych 1:1;
- w pozostałych gruntach spoistych oraz zwietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25;
- w gruntach niespoistych 1:1,50, przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód
opadowych od krawędzi wykopu z pasa terenu szerokości
równej trzykrotnej głębokości wykopu. Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy
umocnione. Przy prowadzenie robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy należy umocnić wypraskami.
Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad teren.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub
biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
Wykop powinien uwzględniać:
- szerokość uwzględniającą średnice przewodów,
- głębokość,
- system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany,
- kształt wykopu: ściany pionowe lub ze skarpą,
- rodzaj podłoża: naturalne lub wzmocnione,
- sposób zagęszczenia obsypki i zasypki przewodu,
- zabezpieczenie od obciążenia ruchem kołowym,
- poziom wody gruntowej,
- występowanie innych przewodów w tym samym wykopie.
5.1.4. Stateczność wykopu
Stateczność wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna być zabezpieczona poprzez:
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- zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego ścian,
- utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopów nieoszalowanych.
To samo dotyczy wykopów, jeśli w obrębie klina odłamu ścian wykopu znajdują się fundamenty
budowli posadowionych powyżej dna wykopu. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora
Nadzoru szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy,
zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych
robót.
5.1.5. Przestrzeń robocza
Jeżeli istnieje potrzeba wchodzenia między ściankę rury a ścianę wykopu lub jego szalunkiem, należy
tam zapewnić przestrzeń roboczą, której minimalną wielkość podano w tablicy nr 1. Jeśli nie ma
potrzeby wchodzenia między przewód a ściany wykopu, minimalna szerokość wykopu może być
zmniejszona.
Tabela nr 1. Minimalna przestrzeń robocza między ścianką rury a ścianą wykopu lub jego szalunkiem
Średnica nominalna rury

Minimalna wielkość przestrzeni
roboczej

DN < 350

0,25 m

5.1.6. Składowanie gruntu
Wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub być wywieziony na odkład
w zależności od decyzji Inspektora Nadzoru. Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejscu
wybranym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
5.1.7. Zasypanie wykopu
Po zmontowaniu rurociągu należy go przysypać ziemią (pozostawiając złącza odkryte), aby jej ciężar
ustabilizował rury przed przeprowadzeniem próby szczelności. Należy również upewnić się czy
wszystkie kształtki (kolana, trójniki, redukcje itd.), a zwłaszcza zaślepki są właściwie wzmocnione,
zabezpieczone.
Po przeprowadzeniu próby szczelności wypełnić wykop w obszarze połączeń ręcznie do poziomu
odrobinę wyższego niż górna powierzchnia rury, uważając żeby ziemia stosowana do zasypki nie
zawierała kamieni. Dalsze prace ziemne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami.
Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg PNB- 03020.
Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz. Grunt stosowany do zasypki nie
powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci.
Zasypkę wykopu należy przeprowadzić zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.
5.1.8. Spadek dna wykopu
Spadek dna wykopu powinien być zgodny z dokumentacją projektową w kierunku studzienek
odbiorczych. Grunt dna wykopu nie powinien być naruszony. Tolerancja dna rzędnych dna wykopu nie
powinna przekraczać +/- 5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja
szerokości wykopu wynosi +/-5cm.
5.1.9. Odwodnienie wykopów
Podczas robot montażowych wykop powinien być odwodniony.
5.1.10. Nawierzchnia
Demontaż i wykonanie nawierzchni ujęte w odrębnym opracowaniu.
5.2. Podłoże
Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania:
• nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm,
• materiał nie może być zmrożony,
• nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.
Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop do poziomu
podsypki. Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane bezpośrednio na
nim. Wysokość podsypki powinna wynosić 0,10 m. Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o
wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne, wysokość obsypki powinna wzrosnąć o 0,05m.
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Podłoża i zasypki w gruncie nawodnionym wykonać należy po przeprowadzeniu w wykopie
odwodnienia:
Zagęszczenie: ubijanie ręczne.
Obsypka rurociągu: Warstwa min. 250 mm ponad wierzch rurociągu. Zagęszczenie lekkim sprzętem
mechanicznym.
Zasypka wykopu: Kolejno zagęszczone warstwy do wysokości max. 0,3m, Zagęszczenie lekkim
sprzętem mechanicznym.
5.3. Przyłącze wodociągowe
Rury powinny być układane na podłożu z gruntu rodzimego – na podsypce z piasku grubego,
średniego lub drobnego, o średnicy zastępczej ziarna 2 > d > 0,05 mm, albo na podłożu z gruntu
nasypowego piasku grubego lub średniego, zagęszczonego, o grubości min. 20 cm, z wyprofilowanym
zagłębieniem. Obsypka powinna być wykonana z piasku grubego lub średniego. Powinna być
zagęszczana warstwami o grubości nie przekraczającej 1/3 średnicy rury, równocześnie po obydwu jej
stronach Przed zagęszczeniem następnej warstwy, szalunek na jej wysokości należy usunąć.
Obsypka powinna sięgać 30 cm ponad wierzch rur.
Wymagany
jest
wskaźnik
zagęszczenia
gruntu
wg
standardowej
próby
Proctora
94 %. Konieczna jest stała kontrola wskaźnika zagęszczenia gruntu przez uprawnioną jednostkę
geotechniczną. Jeśli poziom wód gruntowych będzie wyższy od poziomu ułożenia kanału, na czas
układania rur należy go obniżyć. Na odcinku tym wskaźnik zagęszczenia gruntu należ zwiększyć do
95 %.
Osypkę w bezpośrednim otoczeniu rury należy zagęszczać ręcznie. Stosowanie ubijaków metalowych
i mechanicznych dopuszczalne jest dopiero w odległości poziomej wynoszącej 20 cm od ścianki rury.
Jeśli moduł odkształcenia gruntu rodzimego będzie niższy od modułu obsypki (co może mieć miejsce
w przypadku gruntów niespoistych w stanie luźnym przy ID < 0,33 lub w przypadku gruntów spoistych
nie skonsolidowanych przy IL > 0,00, bądź skonsolidowanych przy IL > 0,25, szerokość wykopu na
wysokości średnicy rury należy przyjąć nie mniejszą od 4 średnic rury.
Montaż rur należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż +5°C.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot
6.1.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robot,
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z
dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Kontrola jakości robot powinna obejmować następujące badania:
1. zgodność z Dokumentacją Projektową: wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu
przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelność
przewodu eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenia przewodu,
studzienek, przed korozją, wykonania wylotów i połączeń.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robot, w tym terminie i sposób prowadzenia robot,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i Sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
6.1.2. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych
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dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do
badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.1.3. Badanie, pomiary i próby szczelności
Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:
− zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,
− określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
− określenie stanu terenu,
− ustalenie składu betonu i zapraw,
− ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem woda,
− ustalenie metod wykonywania wykopów,
− ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z
częstotliwością zaakceptowana przez Inżyniera Kontraktu.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy
stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,
− sprawdzenie metod wykonywania wykopów,
− zbadanie materiałów i elementów obudowy pod katem ich zgodności z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,
− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem woda,
− sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie
− badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności,
wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji,
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z
kruszywa,
− badanie w zakresie zgodności z dokumentacja techniczna i warunkami określonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,
− badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich
zabezpieczenia,
− badanie ułożenia przewodu na podłożu,
− badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
− badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,
− badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
− badanie zabezpieczenia przed korozja,
− sprawdzenie montaż armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia skrzynek zasuw i hydrantów,
− badanie szczelności całego przewodu,
− badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
− badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia
poszczególnych jego warstw.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosić więcej ni; ± 5 cm,
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe ni; 0,1 m,
− odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ±3 cm,
− dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na
ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać dla przewodów z tworzyw
sztucznych 10 cm,
− różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie dla
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm,
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− dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny
przekroczyć dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm,
− dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: dla
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm i nie mogą spowodował na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani zmniejszenia jego do zera,
− stopień zadeszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie
powinien wynosić mniej niż 0,97.

6.1.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru prowadzi badania dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich
wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona 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 robot z
wymaganiami SST 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 robot z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.2. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robot,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
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• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robot przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach
przyjętych w kosztorysie lub w SST.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robot. Winny być udostępnione na każde życzenie
Inspektora nadzoru.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robot,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.

6.3. Dokumentacja techniczna powykonawcza
Dokumentacja techniczna powykonawcza powinna zawierać:
1) plan sytuacyjny w skali wystarczającej dla zobrazowania położenia obiektu z wykonaną instalacją
oraz dojazdu do niego,
2) opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyką ogólną,
3) projekt techniczny powykonawczy, potwierdzony przez kierownika robót instalacyjnych i Inspektora
Nadzoru, odpowiedzialni za prawidłowość wykonania instalacji, na którym naniesiono dokonane w
trakcie montażu zmiany i uzupełnienia instalacji (rysunki powykonawcze instalacji jak rzuty
powtarzalnych i nietypowych kondygnacji, rozwinięcia, konieczne schematy, rysunki umożliwiające
lokalizację obudowanych i zasłoniętych przewodów i urządzeń, itp.),
4) oświadczenia wskazujące, że ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego
stosowania w instalacji, są zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i obowiązującymi
normami,
5) instrukcję obsługi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych wyrobów
zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne,
6) na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora,
7) obmiar robót powykonawczy.
6.4. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi Nadzoru
Dostarczenie Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcę wszystkich wymienionych dokumentów i
wyników badań jest warunkiem niezbędnym do otrzymania Świadectwa Odbioru Części lub Etapu
Robót, do których odnoszą się te dokumenty i wyniki badań.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- Dokumentację Projektową i Roboczą z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),
- Specyfikacje Techniczne,
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- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robot zanikających i ulegających
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dziennik Budowy,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne,
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ST,
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych
pozycji, jest załączony do Dokumentacji Przetargowej Przedmiar Robót.
Obmiar robot ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzień jego
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład
umowy. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co na mniej o 3 dni Wyniki
obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie
indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku
wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora
Nadzoru.
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie)
wzdłuż linii osiowej.
Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robot nie wymagają tego inaczej, to
3
objętości będą wyliczane w m , jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być
mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi są:
3
1 m kubatury wykopów,
3
1 m kubatury warstwy filtracyjnej,
1 m ułożenia rur,
1 szt. zbiornik na ścieki,
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawcę muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.
7.4. Czas przeprowadzania obmiarów
Obmiar gotowych robot będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawcę i Inspektorem Nadzoru.
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robot, a także w
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robot zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
8. ODBIOR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. Dokumenty potrzebne dla
zyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty zostaną opisane i przedstawione w dokumentach
umownych między Zamawiającym a Wykonawcą.
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów wbudowanych materiałów i urządzeń.
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8.1. Zasady odbioru robót
Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania robót przez cały okres trwania
realizacji robot, łącznie z okresem gwarancyjnym, lecz Inspektor Nadzoru nie wyda innego
zatwierdzenia lub przyjęcia robót, oprócz Świadectwa Wypełnienia Gwarancji.
8.2. Odbiór części robot
Inspektor Nadzoru wyda Świadectwo Odbioru Części lub Etapu Robot objętych Kontraktem po
otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakończeniu robót dla tej Części lub Etapu wykonanych w
sposób zadowalający Inspektora Nadzoru.
8.3. Odbiór robot zanikających lub ulegających zakryciu
Polega on na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym
zanikają lub ulegają zakryciu.
Odbioru tych robot dokonuje Inspektor Nadzoru po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do
Dziennika Budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty
powiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości do odbioru.
W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor Nadzoru zarządza rozbiórkę wykonanego
elementu na koszt Wykonawcy.
Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor Nadzoru dokumentuje
wpisem do Dziennika Budowy.
8.4. Odbiór końcowy
Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu Okresu Gwarancyjnego. Inspektor Nadzoru
dokonuje oceny jakościowej i ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań,
oraz wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robót.
W wypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że obiekt pod względem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.
Inspektor Nadzoru może powołać komisję odbioru złożoną z przedstawicieli Zamawiającego,
Projektanta i tych instytucji, które poniosły częściowe koszty związane z robotami. Przedstawiciele
tych instytucji, poza Zamawiającym, będą mieć jednak tylko głos doradczy, a decyzje co do odbioru
podejmie sam Zamawiający.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego
robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawcę przedmiarze robot, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmują koszt:
- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji,
- materiałów pomocniczych,
- przygotowanie i montaż materiałów i urządzeń wbudowanych
- wykonanie i rozbiórka potrzebnych deskowań, umocnień, zabezpieczeń, kładek i innych
tymczasowych robót,
- wytyczenie trasy rurociągu,
- dostarczenie i ułożenie: podłoża, mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi
pracami dodatkowymi,
- wszelkie niezbędne próby,
- prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – materiałów rozbiórkowych z
placu budowy,
- poprawki, uzgodnienia, pomiary geodezyjne naniesienie na mapy.
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
oznakowanie robót, dostawę materiałów, wykonanie robót przygotowawczych, wykonanie wykopu w
gruncie kat. I-IV, przygotowanie podłoża, ułożenie przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i
gazowych, montaż studni, wykonanie izolacji rur i studzienek, zasypanie i zagęszczenie wykopu,
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. POWOŁANE ORAZ ZWIĄZANE PRZEPISY I NORMY
Obowiązujące będą stosowne przepisy i normy obowiązujące w Momocie realizacji inwestycji.
- Ustala się, że mimo wskazania w dokumentacji technicznej lub ST normy lub przepisu prawnego
jako podstawowego stosowana będzie norma ta, która będzie normą lub przepisem ostatnio
wydanym.
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- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268,
Nr5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439,
Nr 154/01 poz. 1800,
Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92, poz.881
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98
poz. 728)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących
stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu
życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i
oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121/03
poz.1138) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz.844, Nr 91/02 poz. 811)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
- PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej
- PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe
systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu
- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
- PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk
- PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne.
- PN-70/N-O1270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych
czynników
- PN-B–02865 Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne –Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa
- ISO 4435 "Rury i kształtki do sieci drenarskich i kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego PVC (PVCU)".
- PN-EN 1401-1 : 1999 "Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i
systemu".
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