STWiOR

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT
Budowa sieci wodociągowej w części miejscowości Mstyczów gmina Sędziszów
Sieć wodociągowa realizowana na działce o nr ew. 1030 obręb 0018 Mstyczów jednostka ewidencyjna Sędziszów
Inwestor:

Gmina Sędziszów, ul. Dworcowa nr 20, 28-340 Sędziszów

A. STO- Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
1. Wstęp
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie
technologicznym w związku z budową sieci wodociągowej w części miejscowości Mstyczów gmina Sędziszów oraz w związku z
tym występujących robót towarzyszących.
1.2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja Techniczna stanowi podstawę opracowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST dla
konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o
zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. Specyfikację (ST) należy rozpatrywać
łącznie z projektem, rysunkami, przedmiarami, STO i innymi dokumentami opisującymi inwestycję co stanowi integralną część
dokumentów kontraktowych.
1.3.Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przygotowawczych, ziemnych, budowlanych,
drogowych, instalacyjnych i technologicznych związanych z całością realizacji inwestycji.
1.4.

Określenia podstawowe.

Ilekroć w opracowaniu jest mowa o:
•

budy nku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

•

r o bo t a c h budo w l a ny c h - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu,
remoncie lub rozbiórce.

•

r e mo nc i e - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

•

po z w o l e ni u na budo w ę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie
robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

•

do kume nt a c j i budo w y - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,
dziennik, protokoły odbiorów, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji, książkę obmiarów, a w przypadku robót
metodą montażu - także dziennik montażu.

•

a pr o bac i e T e c hni c z ne j - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego
przydatność do stosowania w budownictwie.

•

o pł a c i e - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe
kontrole dokonywane przez właściwy organ.

•

dz i e nni ku budo w y - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w
czasie wykonywania robót.

•

K i e r o w ni ku budo w y - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

•

r e j e s t r z e o bmi a r ó w - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez I n s p e kt o r a Nadzoru książkę z ponumerowanymi
stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez I n s p e kt o r a Nadzoru budowlanego.

•

ma t e r i a ł a c h - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby
niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową , STO, SST oraz zaakceptowane przez I n s p e kt o r a
Nadzoru.

•

o dpo w i e dni e j z g o dno ś c i - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robót budowlanych.

•

po l e c e ni u I ns pe kt o r a N a dz o r u - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
I n s p e k t o r a Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem
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budowy.
•

pr o j e kt a nc i e - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji
projektowej.

•

o bmi a r z e r o bó t - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej
kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

•

us t a l e ni a c h T e c hni c z ny c h - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach Te c h n i c z n yc h i
szczegółowych S p e c yfi k a c j a c h Te c h n i c z n yc h .

1.5.

Ogólne wymagania

1.5.1.

Informacje
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
dla stosowanych rozwiązań technicznych oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji/sieci, w szczególności
wytycznych producentów systemów wodociągowych i innych dla zastosowanych rozwiązań budowy wodociągów wraz z
towarzyszącym zakresem.
Ponadto wszelkie rozwiązania techniczne związane z prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi, a
nie zawarte w dokumentacji winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami i obecnie znaną i dostępną
wiedzą i technologią robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie
harmonogramu robót, jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją kontraktową i projektową, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Roboty nie ujęte w dokumentacji , a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu
urządzeń winny być uwzględnione w wycenie ofertowej Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podstawą
do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny
za sprawdzenie zakresu prac, ilości robót, materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną na etapie przetargu.
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zmian nieistotnych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w
przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie
zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i
użytkowych układu dostawy wody oraz instalacji towarzyszących, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.
1.5.2. Organizacja robót, przekazanie placu budowy.
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót.
Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek przeprowadzenia prac budowlano-montażowych zgodnie z zasadami określonymi
w przepisach polskiego prawa, zgodnie z Polskimi Normami, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z warunkami wykonania i
odbioru robót budowlanych, z przestrzeganiem przepisów BHP i P.Poż. Z chwilą przekazania placu budowy, odpowiedzialność za
powierzony zakres budowy spoczywa na Wykonawcy. Prace prowadzone będą na zewnątrz (w terenie otwartym). Prace należy
prowadzić w taki sposób, aby nie powodować utrudnień ruchu pieszym i kołowym. Formę i czas ewentualne koniecznych
uciążliwych prac należy uzgodnić z właściwymi Instytucjami i Stronami.
1.5.3.

Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodnie ze szczegółowymi
warunkami umowy i przepisami szczegółowymi zawartymi Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r.,
uwzględniającymi podział na dokumentację projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.4.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną.
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. W przypadku
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Ogólnych warunkach
umowy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną,
a jeśli nie zostały w nich określone mają być zgodne z ogólnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. Wielkości
określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne
są odchylenia w ramach określonego 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 Specyfikacją techniczną i mają wpływ
na niezadowalającą jakość instalacji, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a instalacje rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy. Wszystkie zmiany w przyjętych rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą być
każdorazowo uzgadniane przez Wykonawcę z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

1.5.5.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i
odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w
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tym: ogrodzenia, oświetlenie, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.5.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności
publicznej i prywatnej. Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego zabezpieczania instalacji, urządzeń i obiektów przed
uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadamiania Zamawiającego, Inspektora Nadzoru, właściciela instalacji i urządzeń,
jeżeli zostanie przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach,
urządzeniach i obiektach w trakcie realizacji robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 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 zaznaczonych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.
1.5.7.Wymagania dotyczące ochrony środowiska
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu
ochrony środowiska na placu budowy i będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód
gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy
wykonywaniu robót budowlanych. W ramach zaplanowanego programu budowy nie przewiduje się wykonywania robót szczególnie
szkodliwych dla środowiska. W związku z powyższym nie nakłada się na Wykonawcę specjalnych, szczególnych wymagań
dotyczących ochrony środowiska, które wynikałyby ze specyfiki robót. Ewentualne odpady powstałe w wyniku prowadzonych prac
budowlano-montażowych Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie w ramach gospodarki wewnętrznej odpadami ZakładuPrzedsiębiorstwa. Wykonawca zobowiązany jest podejmować wszelkie konieczne 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.
1.5.8. Warunki bezpieczeństwa prac i ochrona przeciwpożarowa na budowie
W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP w
budownictwie. W szczególności Wykonawca powinien wykluczyć pracę swojego personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie
utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz
odzież wymaganą dla osób zatrudnionych na placu budowy. 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. Kierownik budowy, zgodnie z
art. 21 Prawa Budowlanego jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem robót Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Przed
rozpoczęciem prac Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi Instruktaż stanowiskowy dla wszystkich pracowników
zatrudnionych przy realizacji zamówienia. Sposób przeprowadzenia “Instruktażu” i udokumentowania jego przeprowadzenia
omówiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr. 180, poz 1860). Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robót budowlanych muszą
posiadać aktualne wyniki badań lekarskich dopuszczające ich do pracy na zajmowanym stanowisku. W związku z prowadzeniem
prac spawalniczych personel wykonujący zakres w/w robót powinien posiadać odpowiednie uprawnienia. Zasięg prac urządzeń
należy wydzielić i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych na czas prowadzenia robót.
W trakcie prowadzenia prac budowlano-montażowych Wykonawca powinien przestrzega obowiązujących przepisów
ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wykonawca wykonując prace będzie przestrzegać
przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 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.
1.5.9. Warunki dotyczące organizacji ruchu i zabezpieczenia placu budowy
W przypadku konieczności Wykonawca jest zobowiązany do opracowywania i uzgadniania z Zarządem dróg / Generalnym
Wykonawcą projektu organizacji ruchu w rejonie budowy lub formy jego zabezpieczenia i oznakowania. Wymagane jest od
Wykonawcy ewentualne zabezpieczenie ciągu pieszo-jezdnego i oznakowanie pasa prac inżynieryjnych w obrębie prowadzonych
prac, jak również zapewnienie ciągłości przejścia i przejazdu. W przypadku pozostawienia wykopów otwartych, zabezpieczenie
ciągów komunikacyjnych przed ewentualnym upadkiem do wykopu (wygrodzić teren). Wykonawca jest zobowiązany do stosowania
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu
wjeżdżające na drogę publiczną z budowy nie mogą jej zanieczyszczać. Koła samochodów, należy oczyścić z zanieczyszczeń np.
błota. Wszystkie materiały muszą być transportowane zgodnie zaleceniami producenta. Wykonawca używając pojazdów stosować
się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
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Nadzoru. Wykonawca będzie także uzyskiwał każdorazowo pozwolenia od władz na wjazd na drogi, na których znajdują ewentualne
ograniczenia i będzie ponosił wszelkie ewentualne koszty z tym związane.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku w obrębie placu budowy i w jego bezpośrednim sąsiedztwie.
Wykonawca jest zobowiązany do właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych. Zostanie wyznaczone
pomieszczenie do składowania urządzeń i materiałów. Koszty składowania i przechowywania materiałów ponosi Wykonawca.
1.5.10. Uwagi końcowe
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów
ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją
Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, wszelkie odchylenia
wymagają uzyskania pozytywnej opinii Inspektora. Cechy materiałów, urządzeń i elementów budowli muszą być jednorodne i
wykazywać bliskość zgodności z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z
Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji zarys
metodologii robót i harmonogram robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane instalację i montaż
urządzeń. Wykonanie robót powinno być, jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora
nadzoru. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę, nie później niż w czasie
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że
obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych oraz elementy
budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom projektowym. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru
ostatecznego.
2. Materiały
2.1. Wymagania podstawowe
Wszystkie materiały użyte w trakcie robót winne posiada świadectwo dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.
Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg której materiał nadaje się do
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych. W przypadku zażądania przez Inspektora przedstawienia próbek materiałów lub
kart katalogowych i DTR, Wykonawca przedstawi je do zatwierdzenia przed dostawą na teren budowy. Inspektor w ciągu trzech dni
roboczych od otrzymania powyższych dokumentów powiadomi Wykonawcę o dopuszczeniu bądź zdyskwalifikowaniu materiałów
bądź urządzeń. W przypadku dyskwalifikacji Inspektor uzasadni pisemnie swoją decyzje.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniem Kontraktu. Wszystkie
materiały użyte do budowy, powinny być zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach materiałowych oraz muszą spełniać
standardy określone w przytoczonych normach. Powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne lub świadectwa
badań laboratoryjnych oraz uzyskać aprobatę Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
2.2.

Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą użyte do robót, były zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez I n s p e kt o r a
Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru.

2.3.

Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeżeli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Te c h n i c z n a przewidują możliwość
zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi
I n s p e k t o r a Nadzoru, a ten z kolei Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Projektanta i I n s p e kt o r a Nadzoru.

3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniom Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Do wykonania robót Wykonawca
powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym wynikającym z technologii prowadzenia robót . Rodzaj, jakość i ilość
posiadanego sprzęt powinien wynikać ze specyfiki robót oraz przyjętych terminów realizacji zadania inwestycyjnego. Sprzęt ciężki
np. dźwig powinien posiadać stosowne wg odrębnych przepisów parametry i świadectwo dopuszczenia do pracy. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość wariantowego użycia
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
-4-

STWiOR

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego
zgody.
4. Transport i składowanie
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 rurociągów, materiałów i
urządzeń podczas załadunku i wyładunku ze względu na możliwość ich uszkodzenia, odkształcenia. Armaturę, urządzenia, należy
przewozić w skrzyniach. Przed rozpoczęciem prac montażowych na budowie należy sprawdzić dostarczone materiały i
wyeliminować elementy wymagające naprawy lub kwalifikujące się na złom. Szczególnie elementy wewnętrzne i zewnętrzne muszą
być chronione przed uszkodzeniami. Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o wilgotności
względnej nie większej niż 70% i temperaturze nie niższej niż 0°C. Przechowywane wyroby należy pozostawić w oryginalnych
opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to możliwe. W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się
związki chemiczne działające koorodująco. Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do
wszystkich materiałów. Rury muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.
Dostarczoną na budowę armaturę, urządzenia należy uprzednio sprawdzić prawidłowość działania. Armaturę należy składować w
magazynach zamkniętych. Kable i inne elementy mogące zostać uszkodzone w trakcie transportu i innych działań logistycznych
należy właściwie zabezpieczyć, aby nie spowodować uszkodzeń i ewentualnych wtórnych wad. Jeżeli długość przewożonych
elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy załadunku i wyładunku oraz
przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest
zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych
materiałów i sprzętów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych
robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STO, SST, polskimi normami, z ogólnie obowiązującymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz sztuką budowlaną, jak również ogólnie znanymi powszechnie stosowanymi standardami
technologicznymi i rozwiązaniami technicznymi.
Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Równocześnie
roboty należy prowadzić zgodnie z wytycznymi i warunkami uzgodnień zawartych w dokumentacji projektowej. Następstwa
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót
będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Ponadto Wykonawca bazując na wykonanej
dokumentacji geologicznej powinien wkalkulować konieczność ewentualnych robót towarzyszących jak np. zmiana technologii
robót, wykonanie niezbędnych elementów pośrednich dla realizacji powierzonego zakresu robót.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady
Zastosowane materiały, armatura i urządzenia muszą posiadać stosowane certyfikaty do stosowania w budownictwie.
Kontrola, badanie oraz odbiór wyrobów powinny być dokonane według wymagań i w sposób określony przez PN. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. Wykonawca jest
obowiązany do stałej i systematycznej kontroli, celem której jest sprawdzenie zgodności wykonanych czynności z dokumentacją
techniczną i wymaganiami poszczególnych norm. Materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymogom dokumentacji
projektowej i ST oraz muszą posiadać aprobatę techniczną, certyfikaty zgodności i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Przed
rozpoczęciem poszczególnych etapów robót Wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów przekładając do oceny
Inspektorowi nadzoru próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość.
6.2. Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i ST oraz muszą
posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności lub świadectwa dopuszczeniowe produktów i uzyskać akceptację Inspektora
nadzoru. Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje przez porównanie cech materiałów z wymaganiami
dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiałowych wymienionych w ST. Materiał powinien być sprawdzony przed jego
wbudowaniem. Na terenie budowy nie mogą znajdować się materiały inne niż zastosowane w projekcie, specyfikacji technicznej i
nie posiadające atestów lub aprobat. Inspektor zezwoli na użycie tylko tych materiałów, które są dopuszczone do stosowania w
budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O wyrobach budowlanych” i posiadających:
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący e zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie
Polskich Norm, lub, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
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b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Polską Normą Przenoszącą Europejskie Normy
Zharmonizowane,
c) Aprobatę techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.3. Kontrola jakości wykonania robót
Kontrola jakości wykonanych robót polega na porównaniu wykonanych robót z zaleceniami zawartymi w dokumentacji
projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Kontrola polegać będzie między
innymi na:
prawidłowości ułożenia i zamontowania rur, armatury, kształtek
szczelności i prawidłowości wykonania połączeń
prawidłowości zainstalowania urządzeń
prawidłowość wykonania podsypki i obsypki
prawidłowości wykonania poszczególnego zakresu robót
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami ST odpowiedzialny jest
Wykonawca robót. Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę
postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z projektem i wymogami ST.
Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą zostać opracowane na formularzach zgodnie zobowiązującymi przepisami i normami i
odpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Koszt badań i prób ponosi Wykonawca. Jeżeli wyniki
dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane przez Inspektora Nadzoru za niewiarygodne, to może on żądać powtórzenia
badań.
Badania należy przeprowadzić w następujących fazach:
a) przed zakryciem przejść przewodów przez przeszkody terenowe i uzbrojenie
b) ułożenie rurociągów przed zasypaniem
c) po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia oraz dokonaniu regulacji
d) w okresie gwarancyjnym
Kontrola jakości robót związana z wykonywaniem robót montażowych, instalacyjnych i adaptacyjno-budowlanych.
Powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót wykonawczych poprzez tzw. odbiory międzyoperacyjne i częściowe.
Wyniki przeprowadzanych kontroli należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione.
Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponowne.
Kontrola jakości robót powinna obejmować w szczególności następujące badania:
 zgodności wykonywanych prac z Dokumentacją Projektową,
 zgodności wykonania ewentualnych zaleceń umieszczanych w Dzienniku Budowy,
 zgodność wykonywanych prac z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi,
 zgodność wykonywanych przejść dla przeszkód terenowych i uzbrojenia
 zgodność wykonania węzłów oraz elementów im towarzyszących
 zgodności zastosowanych materiałów i urządzeń (porównanie zgodności tabliczek znamionowych z projektem),
 sposobu montowania uzbrojenia instalacji i urządzeń,
 sposobu ułożenia przewodów i elementów instalacji oraz ich zamocowania i połączeń ,
 szczelności instalacji i połączeń oraz zamocowań,
 sposobu montażu i zabezpieczenia elementów ruchomych,
 realizacji robót pod względem bhp i p.poż.
Odbiory techniczne częściowe powinny być przeprowadzane dla tych elementów lub części instalacji technologicznej i robót
towarzyszących, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy to w szczególności przewodów ułożonych,
zamontowanych przejść bezrozkopowych i węzłów, których sprawdzenie będzie niemożliwe w fazie odbioru końcowego. Odbiór
częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową na
podstawie oględzin i pomiarów. Ustalenia z kontroli międzyoperacyjnej i częściowej powinny być umieszczone w stosownych
protokołach.
6.4. Zasady postępowania z wadami wykonanych robót
Wszystkie materiały i roboty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane, lub zastosowane oraz cześć prac wykonana nieprawidłowo,
to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe lub wykonają ponownie, na własny koszt. Na pisemne
wystąpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali
zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
6.5. Dokumenty budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika zgodnie z
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć
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przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po
drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu,
- okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Kierownika budowy, inspektora nadzoru, projektanta,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodów,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczania robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzanych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia
lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1-3) następujące dokumenty :
- pozwolenie na budowę realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencja na budowie.
- szkice tyczenia i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą
- atesty materiałowe i deklaracje zgodności
Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczony. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7.Obmiar robót
Obmiar robót polega na określenie faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości użytych materiałów.
Obmiar obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i wcześniej nieprzewidziane, których konieczność wykonania
uzgodniona będzie z trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą a Inspektorem Nadzoru. Obmiaru robót dokonuje wykonawca w
sposób określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w
umowie, Wyniki obmiaru robót należy porównać z dokumentacja techniczno-kosztorysową w celu określenia ewentualnych
rozbieżności.
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar gotowych robót będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą dla płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót,
a także w przypadku występowania dłuższych przerw w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
8.Odbiór robót
8.1.Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie i jakości wykonywanych robót, które w
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektor Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3.Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. W ramach tego etapu prac odbiorowych
należy przeprowadzić następujące działania:
 sprawdzenie dokumentów kwalifikacyjnych.
 sprawdzenie obecności i poprawności zainstalowania wszystkich wymaganych elementów wyposażenia wg dokumentacji DTR
i dokumentacji projektowej.
 rozruch próbny
Odbiór wstępny polega na :
a)sprawdzeniu zgodności z dokumentacja wykonawczą,
b)sprawdzeniu pozostałych wymagań.
Odbiór właściwy dzieli się na 2 etapy :
a) próby wstępne - przeprowadzane wraz z próbami i odbiorem wszystkich instalacji, wg odpowiednich wymagań Warunków
Technicznych i wymagań dla poszczególnych instalacji – w trakcie których dokonywane jest powtórne sprawdzenie dokumentów
kwalifikacyjnych
b) próby zasadnicze - obejmujące rozruch sieci i instalacji, eksploatacyjna próbę ruchową, przeprowadzane zgodnie z dokumentacją
techniczno-ruchową (DTR) dostarczona przez producenta lub stosowaną instrukcję.
Z każdej fazy sporządzany jest protokół.
8.4.Osteczny odbiór robót.
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robót.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektor Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektor Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia
dokumentów, o których mowa w pkt.8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektor Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót
poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.
Wykonawca jest zobowiązany obligatoryjnie do udziału (wraz z Zamawiającym) w czynnościach odbiorowych i
przygotowania dokumentów odbiorowych.
Odbiór powinien być poprzedzony rozruchem próbnym. O gotowości do rozruchu próbnego zawiadamia kierownik budowy (robót)
wpisem do dziennika budowy. Rozruch próbny powinien być przeprowadzony w zakresie, w czasie i w obecności osób
przewidzianych w przepisach szczególnych. Po pozytywnym zakończeniu rozruchu próbnego, potwierdzonym odpowiednim
protokółem i wpisem do dziennika budowy inwestor zwołuje komisję do odbioru. Należy obserwować rzeczywista reakcję
poszczególnych elementów instalacji oraz stabilność działania instalacji jako całości. Pomiary kontrolne powinny potwierdzić
osiągnięcie przez instalację parametrów projektowych.
Komisja dokonuje odbioru sieci i dopuszcza ją do eksploatacji. Celem odbioru końcowego jest potwierdzenie możliwości
działania całej instalacji zgodnie z projektem i wymaganiami podczas próbnego rozruchu w warunkach różnych obciążeń. Czynności
kontrolne mają także za zadanie stwierdzić czy poszczególne elementy instalacji zostały prawidłowo zamontowane i działają
efektywnie. Kontrola działania powinna postępować od pojedynczych urządzeń i części składowych instalacji, przez poszczególne
układy instalacji do całej instalacji.
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji
umowy,
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne),
- dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne ze ST,
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych;
- deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze ST,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
- oświadczenia Kierownika Budowy wynikające z obowiązujących przepisów
- wyniki badań jakości wody
- instrukcje obsługi urządzeń, instrukcje eksploatacyjną
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie będą gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru wstecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję
roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5.Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.
9.Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować :
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Ogólne zasady płatności zawarte zostaną w umowie sporządzonej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
10.Przepisy związane
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne
regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00)
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)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U.Nr 107/98)
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),
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. Warunki techniczne wykonania i
odbioru robót budowlano-montażowych oraz obowiązujące normy techniczne.
BN-76/8860 Elementy mocujące rurociągi.
Ponadto przy wykonywaniu instalacji technologicznych i montażu urządzeń stosować się do wymogów i zaleceń podanych przez
producenta w Instrukcji Montażowej Wyrobu.
Projekt budowlany, decyzja pozwolenia na budowę oraz Przedmiar robót
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych: cz. II - Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych –
Warszawa 1988 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów tworzyw sztucznych
Uzgodnienia zamieszczone w dokumentacji projektowej
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B. Szczegółowa specyfikacja techniczna:
kody CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
1.

Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót inżynieryjnych
związanych z budową infrastruktury technicznej w części miejscowości Mstyczów gmina Sędziszów. Równocześnie przy budowie
realizowane są roboty towarzyszące m.in. z odtworzenie nawierzchni, przekroczenie ciągów komunikacyjnych, przekroczenie
istniejącego uzbrojenia, zabezpieczeniem placu budowy itp. Przedmiotem inwestycji obejmuje:
- sieć wodociągowa PE Ø 160 mm
- przekroczenie i zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego
- przekroczenia ciągów komunikacyjnych i przeszkód terenowych
- odtworzenie terenu
- próby, uruchomienia i oddanie do eksploatacji
- roboty towarzyszące procesowi budowlanemu
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę infrastruktury
technicznej w sposób umożliwiający wykonanie pełnego układu wodociągów.
W zakres tych robót wchodzą:
 tycznie geodezyjne
 wykonanie wąsko – przestrzennego wykopu w miejscach poza przewiertem oraz za wyłączeniem skrzyżowań z
uzbrojeniem podziemnym i miejsc montażu węzłów oraz przekroczeń bezrozkopowych;
 wykonanie włączenia projektowanego odcinka wodociągu z projektowanym układem sieci
 montaż w wykopie rurociągów wraz z uzbrojeniem na podsypce z gruntu sypkiego o grubości 10 cm
 wykonanie przejść skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym
 próby i uruchomienie
 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
 niezbędne roboty towarzyszące (organizacja ruchu, odtworzenie nawierzchni, zabezpieczenie terenu, utylizacja gruzu i
gruntu, zajęcie pasa drogowego na czas realizacji robót, organizacje zaplecza budowy, itp.)
Zakres i sposób wykonania robót należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. Wyłączenia, przepięcia i zabezpieczenia elementów sieci
podziemnych uzgodnione z Zarządcą Sieci zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej i pismach uzgadniających.
Wywóz elementów z rozbiórki na najbliższe wysypisko śmieci. Wywóz obejmuje wszelkie koszty z nim związane ( np. składowanie i
utylizacja), część gruntu zostanie zagospodarowana w pasie robót. Zasadniczo przyjmuje się wymianę istniejącego gruntu na grunt
zagęszczany w odcinku nawierzchni utwardzonych/asfaltowych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne STO oraz z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO - Wymagania ogólne wykonania robót
2.

Materiały

Szczegółowe parametry materiałów i urządzeń zawarte są w części rysunkowej opracowania oraz w opisie technicznym. Materiały i
urządzenia stosować zgodnie z wymaganiami i standardami obowiązującymi w wytycznych Zarządcy sieci wodociągowej, Zarządcy
Pasa Drogowego, zarządców istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.
3. Sprzęt
Do rozbiórek i montażu, wykopów - może być użyty dowolny sprzęt uzgodniony z Inspektorem Nadzoru, mając jednocześnie na
uwadze ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w STO oraz obowiązujące i stosowane obecnie technologie.
4. Transport
Transport materiałów z rozbiórki i do montażu środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i
przesuwaniem. Stosować się do wytycznych i uwag ogólnych wymagania dotyczących transportu podanych w STO.
5.

Wykonanie robót
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Należy wykonać zgodnie z wytycznymi Inwestora i Użytkowników, a sposób wykonania należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.
Przed przystąpieniem do robót inżynieryjnych należy:
–
teren oznakować zgodnie z wymogami BHP,
–
zabezpieczyć teren robót
–
zlokalizować wszelkie istniejące uzbrojenie podziemne.
–
dokonać tyczenia geodezyjnego
–
zawiadomić Zarządcę Sieci Wodociągowej
–
właścicieli innego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego
–
Zarządcę pasa drogowego
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Stosować się do wytycznych i uwag ogólnych wymagania
dotyczących wykonania robót podanych w STO. Prace realizować mając na uwadze obowiązujące, stosowane i znane obecnie
technologie, w sposób w jak najmniejszym stopniu uciążliwy dla mieszkańców.
5.1. Elementy podstawowe
Przed przystąpienie do realizacji budowy elementów uzbrojenia podziemnego należy wyznaczyć oś rurociągu w sposób
trwały i widoczny. Projektowane osie powinny być oznaczone w terenie przez geodetę z uprawnieniami (należy dostarczyć
Inspektorowi Nadzoru przed rozpoczęciem prac szkic tyczenia, który będzie jednym z dokumentów odbiorowych). Punkty na osi
trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami, które należy wbić na każdym
załamaniu trasy. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zabezpieczyć wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Dokonać należy demontażu nawierzchni utwardzonych oraz w terenie zielonym należy zdjąć
warstwę humusu.
Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z RMPiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanomontażowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97), oraz zgodnie ze standardami określonymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robót budowlano-montażowych” t. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe i obowiązującym przepisami, normami i standardami oraz
Warunkami wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych oraz wytycznych obowiązujących w poszczególnych branżach.
Należy także zwracać uwagę na zalecenia producentów materiałów przy ich montowaniu. Montażysta powinien posiadać certyfikat
upoważniający do wykonywania instalacji w danym systemie wydany przez producenta. Prace wykonywać wg wytycznych
zawartych w instrukcjach. Roboty montażowe i rozruchowe powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i
kilkuletnie doświadczenie.
5.2. Roboty ziemne
 Roboty ziemne prowadzić zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-B-06050:1999 – „Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogólne.” zgodnie z PN-B-10736:1999
 Wykop pod rurociąg należy rozpocząć w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem, umożliwi to uniknięcie kolizji
wysokościowej i ewentualną korektę rzędnych posadowienia projektowanego uzbrojenia.
 Przy wykonaniu wykopu należy zapewnić stateczność ścian wykopu, albo przez nadanie odpowiedniego kształtu ścianom
wykopu – przy wykopach niedeskowanych, albo przez odpowiednie odeskowanie – przy wykopach o ścianach pionowych.
Deskowanie to powinno być połączone z rozparciem ścian (można stosować systemowe atestowane szalunki przesuwne
stalowe).
 W razie potrzeby wykop trzeba odwodnić, aby zapewnić możność wykonania robót budowlanych na sucho.
 W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, w pobliżu drzew, słupów, fundamentów istniejących
budowli, roboty należy wykonywać ręcznie pod nadzorem właścicieli uzbrojenia podziemnego (zgodnie z wymaganiami
uzgodnień).
 Przed ułożeniem rur należy wykonać podsypkę z gruntu sypkiego/piaszczystego
 Po ułożeniu rurociągu, skontrolowaniu spadków i wykonaniu podsypki można przystąpić do zasypywania wykopu. Rurociąg
trzeba zasypywać gruntem piaszczystym lub zagęszczalnym do wysokości min 10÷20 cm nad licem rury. Zasypanie
wykonywać równocześnie po obu stronach rury, tak aby zapobiec jego przesunięciu.
 Zasypanie wykopów powyżej warstwy montażowej dokonuje się gruntem rodzimym z jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórką
odeskowań i rozpór ścian wykopu. Materiał zasypu powinien być zagęszczony mechanicznie do poziomu określonego w
dokumentacji
 Należy ocenić stan czystości przygotowanych do montażu odcinków, a ewentualne zanieczyszczenia usunąć oraz trzeba
sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu bądź składowania. Na zmontowanych odcinkach, miejsca połączeń
zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem.
 Po wykonaniu wykopu i rozłożeniu warstwy podsypki, rury opuścić do wykopu (nie wolno rzucać).
5.3.Roboty montażowe
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące
powodować uszkodzenia przewodów. Sprawdzić należy rzędne posadowienia projektowanego węzła włączeniowego oraz w miarę
możliwości wyprzedzająco istniejącego uzbrojenia podziemnego. Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy
przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach i urządzeniach nie ma
zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Materiałów pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
Rurociągi łączone będą z obiektami żelbetowymi w sposób umożliwiający właściwe uszczelnienie przejścia. Urządzenia,
po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinny być instalowane tak, żeby była dostępne do obsługi i konserwacji. Urządzenia na
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przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu.
Połączenia urządzeń z rurarzem i elementami technologicznymi wykonać w sposób umożliwiający wymianę i prowadzenie czynności
eksploatacyjnych. Montaż urządzeń wykonać zgodnie z DTR dla danego elementu z zaleceniami producenta i projektem
budowlanym.
Całość robót wykonać zgodnie z :
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych- cz.II,
Warunkami i wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych
Warunkami wykonania robót dla poszczególnych branż (zgodnie z obecnie posiadaną wiedzą techniczną i obowiązująca sztuką
budowlaną)
Warunkami uzgodnień
Rury należy układać na odpowiednio przygotowanym podłożu ze spadkiem określonym w projekcie. Montaż rur zgodnie z instrukcją
producenta. Układane rury powinny być unieruchomione przez obsypanie gruntem zagęszczalnym i dokładnie podbite w pachach,
aby rura nie zmieniła położenia przy montażu następnych odcinków rur. Zagęszczenie wykonać warstwami z zachowaniem
ostrożności, aby zminimalizować ugięcie wstępne i nie uszkodzić rur. W trakcie realizacji prac związanych z montażem rurociągów
należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta materiału oraz wymagań Inspektora nadzoru. Należy zwrócić szczególną
uwagę na montaż armatury i przejść pod przeszkodami terenowymi. Montaż i układanie rur należy wykonywać zgodnie z „instrukcją
montażową producenta rur”. Na całej długości rury należy układać w taki sposób aby ¼ obwodu spoczywała na podsypce. Zasyp
rurociągu wykonać sposobem ręcznym w strefie montażowej tj. do wysokości min. 10÷20 cm nad poziom obrysu rury. Zagęszczenie
obsypki w strefie montażowej prowadzić bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić i nie przemieścić rurociągu. Obsypkę układać
symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubości nie większej niż 0,15 m. Obsypkę wykonać z materiału o parametrach jak
dla podsypki, zwracając szczególną uwagę na zagęszczenie w strefie podparcia rury. Układanie rur odbywać się będzie przy pomocy
koparki lub sposobem ręcznym natomiast montaż przy pomocy zgrzewarki. Projektuje się jeden rodzaj wykopów, o ścianach
pionowych, umocnionych, o szerokości w zależności od średnicy rurociągu. W miejscu lokalizacji komór, węzłów, skrzyżowań itp.
przewiduje się wykonanie poszerzenia dla celów technologicznych.
6. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 6.1.÷6.5. Ogólne zasady jakości robót jak podano w STO.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są jednostki ustalone w kosztorysie ofertowym
8. Odbiór robót
Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegającym zakryciu. Ogólne zasady odbioru
robót jak podano w STO.
9. Podstawa płatności
Płaci się zgodnie z umową, za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Uwagi szczegółowe
Prace prowadzić mając na uwadze koordynację robót poszczególnych branż oraz uzgodnienia i zalecenia Zarządcy Sieci. Ilości robót
mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru i stanu faktycznego na budowie.
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