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1 WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu: 
 

„Przebudowa sieci wodociągowej żeliwnej DN 100 mm w ulicy Wilczej o długości ok. 100 m od ulicy 
Darłowskiej do ulicy Kościelniaka w Ustce.” 

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 Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią właściwego organu Nadzoru Budowlanego zeszyt, z 
ponumerowanymi stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej technicznej 
korespondencji pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 

Inspektor nadzoru – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora, upoważniona 
do nadzorowania robót i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robót 

Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.  

Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych 
dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

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

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  

Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary Obiektu 
będącego przedmiotem Robót. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych. 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót 
objętych niżej wymienionymi specyfikacjami technicznymi: 

S-01.00.00  Sieć wodociągowa wraz z wypustami 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za  jakość ich  wykonania  oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
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1.5.1. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy plac budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Księgę 
Obmiarów oraz Dokumentację Projektową i komplet Specyfikacji Technicznych. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu placu budowy do chwili 
odbioru końcowego robót.  

 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki i Dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej dokument przetargowy. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi Dokumentacja 

Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru 
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, 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 następująca kolejność 
ich ważności: 

- Specyfikacje Techniczne, 
- Dokumentacja Projektowa. 
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. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.                                                                                                                                                              
Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to 

roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały 
się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
Specyfikacjami Technicznymi, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu budowli, to 
Inspektor nadzoru może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje 
odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu lub Specyfikacji 
Technicznej. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
Specyfikacją Techniczną, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony 

projekt organizacji placu budowy i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i 
postępu robót projekt organizacji placu budowy powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, zatrudni dozorców i 
podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników. Wykonawca 
zobowiązany jest do umieszczenia na budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. 

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

 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót, Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 
do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu i wokół placu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 
a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną tak wybrane, aby 

nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
b) plac budowy i wykopy będą utrzymane bez wody stojącej. 
c) zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, 

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
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- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach 

dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.                                                                         
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
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. 

 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.                                                                                                                                                

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 

prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań 
ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na 
swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż 
przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody, 
rurociągi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń 
w obrębie placu budowy. O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, 
Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany w 
okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych 
urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych przez Zamawiającego. 

 
1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń osi pojazdów podczas transportu 

materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na użycie pojazdów o 

ponadnormatywnych obciążeniach osi i w sposób ciągły będzie powiadamiał Inspektora nadzoru o fakcie użycia 
takich pojazdów. Uzyskania zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które 
mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 

Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących i 
wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie placu budowy.                                                                                                                                                 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i 
będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny prac.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał                                                                                                                                    

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

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

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie budowy  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby realizowane obiekty i budowle lub ich elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

2 MATERIAŁY 

2.1. ŻRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed 

rozpoczęciem robót. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania lub wydobywania materiałów, wymagane świadectwa badań laboratoryjnych i reprezentatywne 
próbki materiałów do zatwierdzenia. W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora nadzoru materiału ze 
wskazanego źródła, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru materiał z innego źródła. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą 
przez Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania. 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły będą spełniały wymagania Specyfikacji Technicznych. 

 
2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.                                                                                                                                                                          

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Biorąc pod 
uwagę fakt, że na podstawie próbek pobranych ze źródła nie można dokładnie określić granic zalegania 
materiałów i że mogą wystąpić normalne wahania ich cech, Inspektor nadzoru może odrzucić część źródła jako 
nie nadającą się do eksploatacji. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.                                                                                                                                  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z pozyskaniem materiałów i dostarczeniem ich do robót. 
Wszystkie materiały odpowiadające wymaganiom pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach kontraktowych będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach 
kontraktowych. Po zakończeniu eksploatacji źródła, materiały odpadowe powinny być z powrotem 
przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny być złagodzone w stopniu jak najbardziej zbliżonym do 
ukształtowania otaczającego terenu. Nadkład powinien być następnie pokryły roślinnością. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

 
2.3. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni powinny być zachowane 

następujące warunki: 
a) Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania Inspekcji, 
b) Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
 
2.4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i przydatność do 

robót oraz zgodność z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą po zakończeniu robót doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

3 SPRZĘT 

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

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, PZJ lub Projekcie: Organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale utrzymywany w 
dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 

Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach gdy wymagają tego przepisy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4 TRANSPORT 

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

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z placu 
budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych, PZJ, Projektu Organizacji Robót oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca winien dostosować zejścia i zjazdy do wymagań przepisów o udogodnieniach dla osób 
niepełnosprawnych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.                                                                             

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenie wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.                                                                               

Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, 
oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków 
kontraktu przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, 
a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na 
niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. 

Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, 
które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach 
Technicznych. 
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Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak określono w punkcie 2.4. 
Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. WADY ROBÓT SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH WYKONAWCÓW                                                                     
Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 

Technicznych, a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi przez innych 
Wykonawców, to Inspektor nadzoru zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby 
wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt 
Zamawiającego. 

 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
-    organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
-    organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
-     bezpieczeństwo i higienę pracy, 
-     wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,                                                                                                                                        
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (w tym opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań). 
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru; 
 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne, 
-    rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 
-    sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
-    sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 

-    sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającym wymaganiom. 
 
6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien 

zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.                                                                                                              

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości powinny zostały 
określone w Specyfikacjach Technicznych. 

W przypadku gdy nie zostały określone, to Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane narządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określającym 
procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań Inspektor 
nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
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tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 
 
 
6.3. POBIERANIE PRÓBEK                                                                                                                                                                
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie że wszystkie jednakowe 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 przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 
6.4. BADANIA I POMIARY 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.                                                                                                                                                     

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

 
6.5. 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. 
 
6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 
Dla celów kontroli jakości zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

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

6.7. POTWIERDZENIE JAKOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ                                                                                                                                                              
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może dopuścić do 

użycia materiały posiadające certyfikat zgodności, (atest) deklarację zgodności lub inny dokument producenta 
stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w Specyfikacjach Technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których potwierdzenie jakości jest wymagane przez Specyfikacje 
Techniczne, każda partia dostarczona do robót powinna posiadać dokumenty określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczane przez 
Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany w 
wytwórniach muszą posiadać ważną legalizację wydaną przez upoważnione instytucje. Materiały posiadające 
potwierdzenie jakości a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi to takie materiały i urządzenia zostaną 
odrzucone.    

 
6.8. DOKUMENTY BUDOWY 
DZIENNIK BUDOWY 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
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Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
1. datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
2. datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
3. datę uzgodnienia przez Zamawiającego Planu Organizacji Robót oraz Harmonogramów, 
4. daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
5. przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
6. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
7. daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
8. zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
9. wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
10. stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
11. zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,  
12. dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
13. dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
14. dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań, 
15. inne istotne informacje o przebiegu Robót, 
16. zgłoszenie zakończenia 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. 
 
KSIĘGA OBMIARU 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych prac przeprowadza się w jednostkach kosztorysowych i wpisuje się do Księgi 
Obmiarów. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7 niniejszej Specyfikacji.                                                                                                                             

 
DOKUMENTY LABORATORYJNE 
Dzienniki laboratoryjne, dokumenty potwierdzające jakość materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 

recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie 
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.  

 
POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy i księgi obmiaru, następujące dokumenty: 

1. zgłoszenie rozpoczęcia robót, 
2. protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy, 
3. umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 
4. protokoły odbioru robót, 
5. protokoły z narad i ustaleń, 
6. korespondencję na budowie. 

 
PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty Budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu 

na życzenie Zamawiającego. 
 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w 

Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacjach Technicznych. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
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Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 
nadzoru.                                                                                                                                 

                                                                                                                                                          
7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określono inaczej, wszystkie pomiary 

długości, będą wykonywane w poziomie wzdłuż linii osiowej. 
Wszystkie elementy robót określone w metrach, będą mierzone równolegle do podstawy.                                                                                                                                               
Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w Mg (megagramach), (tonach) lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na pojeździe 

powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy pojazd 
powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. 

Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być przewożone 
pojazdami o kształcie skrzyni, której pojemność można łatwo i dokładnie określić. 

Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. 
Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem robót uzgodniona 

przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru na piśmie, dla każdego typu używanych pojazdów. 
Obmiar objętości następuje na punkcie dostawy. 
Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli przy losowej 

kontroli stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to całość 
materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu 
określonym przez stosunek objętości obmierzonej do uzgodnionej. 

Ilość lepiszczy bitumicznych jest określona w megagramach. 
Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. 
Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w Dokumentacji Projektowej i 

Specyfikacjach Technicznych. 
 
7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru muszą być zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe muszą być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 
 
7.4. WAGI I ZASADY WAŻENIA 
Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilości i 

w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Wagi powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji i 
być utrzymywane przez Wykonawcę w sposób zapewniający zachowanie dokładności według norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.                                             

Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były legalizowane i 
posiadają ważne Świadectwa Legalizacji. 

 
7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.                                                 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
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 ilości 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 powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary na 
budowie, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.                                                                                                                                                   

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i wcześniejszych ustaleń, Inspektor nadzoru 
ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach 
podejmuje decyzje dokonania potrąceń. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych 
lub robotach dodatkowych Inspektor nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji 
Technicznej dotyczącej danej części robót. 

 
8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego 

wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym robót.                                                                                                   
 
8.4. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, 

jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego powinna być stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
nadzoru.                                                                                                                                                                 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu 
kolaudacyjnego. 

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na postawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

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 Specyfikacjami Technicznymi 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 Kontraktowych.  

 
8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Odbioru Ostatecznego 

Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zmawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
- Specyfikacje Techniczne,                                                                                                              
- uwagi, zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, 

i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z Specyfikacjami 

Technicznymi,  
- dokumenty od dostawców, producentów dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi, 
-sprawozdanie techniczne, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne winno zawierać: 
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- zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.                                                                                                
W przypadku, gdy według Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.                              
 
8.6. 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 odbioru ostatecznego. 
 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. USTALENIA OGÓLNE 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji Ślepego Kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Dokumentacji 
Projektowej i w punkcie 9 Specyfikacji Technicznych. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią,                                                                                                                
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, 
budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na 
rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia 
oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest 

ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach Kontraktu. 
 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy związane z wykonaniem poszczególnych asortymentów robót zostały wymienione w 
odpowiednich rozdziałach Specyfikacji Technicznych. 
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11 S-01.00.00  Sieć wodociągowa wraz z wypustami 

1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT S.T. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót   

 

„Przebudowa sieci wodociągowej żeliwnej DN 100 mm w ulicy Wilczej  
o długości ok. 100 m od ulicy Darłowskiej do ulicy Kościelniaka w Ustce.” 

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH S.T. 
Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

przebudowę sieci wodociągowej wraz z wypustem na działce nr 1987, 1989/7w m. Ustka.  Zakres robót: 
 

a) Usunięcie nawierzchni jezdni  po trasie sieci  
b) wykonanie wykopów w gruntach kat.II 
c) transport gruntu 
d) odwodnienie wykopów 
e) wykonanie podsypek pod rurociągi                                                                                                                                                          
f) ułożenie odcinka sieci DN225mm PE SDR11 PN16  
g) ułożenie odcinka do hydrantu  DN90mm PE SDR11 PN16  
h) ułożenie wypustu  DN63 PE SDR11 PN16  
i) włączenie projektowanej sieci do istniejących sieci wodociągowych (węzeł W1, W5)  
j) przełączenie istniejących przyłączy do projektowanej sieci ( węzeł W 2, W3, W4) 
k) montaż zasuw odcinających w węzłach 
l) montaż 2 hydrantów DN80 (węzeł  W5) 
m) ułożenie taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową nad rurociągami 
n) wykonanie płukania, dezynfekcji i próby ciśnieniowej sieci potwierdzone protokołem 
o) wykonanie płukania, dezynfekcji i próby ciśnieniowej przyłącza potwierdzone protokołem 
p) badanie bakteriologiczne wody 
q) wykonanie obsypania rurociągów 
r) zasypanie wykopów gruntem rodzimym 
s) zagęszczenie gruntu potwierdzone protokołem badania 
t) Odtworzenie nawierzchni  
u) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 

 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Wodociąg – sieć przewodów do doprowadzenie wody pitnej do poszczególnych odbiorców 
 
1.4.2. Zasuwa – służy do całkowitego otwierania lub zamykania przepływu wody przez przewód 
1.4.3. Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami 

podanymi w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Przed przystąpieniem do układania sieci i przyłącza wody należy dokonać wytyczenia trasy przez 

uprawnionego geodetę. 
 
2.  MATERIAŁY 
2.1. Materiały do wykonania podłoża i obsypki rurociągów: 
2.1.1. Do wykonania podłoża i obsypki rurociągów należy stosować grunty sypkie, w których nie powinny 

występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm.                                                                                                        
2.2. Materiały do wykonania sieci i przyłączy wody 
2..2.1. Do wykonania sieci i przyłączy wody należy stosować: 

a) rury polietylenowe SDR 11 PN 16  
b) kształtki żeliwne z żeliwa EN-GJS-400 lub 500 zabezpieczonego antykorozyjnie zewnętrzną i wewnętrzną 

powłoką epoksydową 
c) taśmę ostrzegawczą z wkładką metalową do oznakowania trasy sieci i przyłączy 
d) hydranty podziemne DN80, skrzynki uliczne żeliwne z oznaczeniem hydrant. 
e) zasuwy wodociągowe z żeliwa EN-GJS-400 lub 500 zabezpieczonego antykorozyjnie zewnętrzną i 

wewnętrzną powłoką epoksydową, klin z żeliwa j.w. z nawulkanizowanym kauczukiem EPDM lub NBR, 
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wrzeciono ze stali nierdzewnej, nakrętka wrzeciona i tuleja uszczelniająca z mosiądzu, potrójne 
uszczelnienie odseparowane od kontaktu z wodą, ciśnienie robocze 1,6MPa, obudowa teleskopowa z 
bezstopniową regulacją wysokości, śruby ze stali nierdzewnej, skrzynki uliczne żeliwne z oznaczeniem  

f) Armatura dostawców Hawle, AVK, vonRoll lub wyższej klasy 
2.3. Materiały stosowane do ułożenia sieci i przyłączy wody  powinny odpowiadać wymaganiom norm 

państwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm – świadectwom wydanym przez Instytut Techniki 
Budowlanej. 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z ofertą przetargową i uzyskania akceptacji 
inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji technicznych. 

 
4. TRANSPORT                                                                                                                                                            

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju materiału, jego 
objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości transportu. Wykonawca ma obowiązek 
zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa drogowego jak 
i poza nim.                                                                                                                                                         

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed przystąpieniem do budowy sieci i przyłączy wody należy wytyczyć przebieg  trasy 
5.1.1 Należy wykonać usunięcie istniejącej nawierzchni chodnika i ścieżki rowerowej 
5.2. Wykopy pod sieć wody wykonać sposobem mechanicznym i ręcznym, głębokość wykopów zgodna z 

projektem technicznym.  
5.3. Przed wykonaniem podsypki należy odwodnić wykopy 
5.4. Wykonanie podsypki pod rurociągi: 
5.4.1. materiał na podsypkę powinien spełniać następujące wymagania:          
          a)nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm 
          b) materiał nie może być zmrożony 
          c) nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału 
5.4.2. Wysokość podsypki powinna wynosić 0,10 m. 
5.4.3. Jeśli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60mm lub podłoże jest skalne,  
          wysokość podsypki powinna wzrosnąć o 0,05 m. 
5.5. Ułożenie przyłącza wody  
5.5.1. Rury  należy układać pod spad na przygotowanej podsypce ze spadkiem określonym  w  
          dokumentacji techniczne 
5.5.2. W miejscach złączy wykonuje się gniazda (pogłębienie wykopu) umożliwiające należyte   
         wykonanie połączenia 
5.5.3. Rury należy układać w taki sposób, aby podparcie było jednolite i pozostawione w takim 

   położeniu, żeby trzymały się linii i spadków określonych w projekcie technicznym. 
5.6.    Wykonanie obsypki rurociągów: 
5.6.1. Materiał na obsypkę – jak w punkcie 5.4.1. 
5.6.2. Obsypkę rurociągów należy wykonać po dokonaniu próby szczelności przyłącza wody   
           zatwierdzonej przez inspektora nadzoru. 
5.6.3. Wykonanie obsypki nie może spowodować przemieszczenia lub uszkodzenia rurociągu. 
5.6.4. Obsypka musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,10 m po  
          zagęszczeniu. 
5.6.5. Wskazane jest użycie sprzętu zagęszczającego, który może pracować jednocześnie po obu  
          stronach przewodu. 
5.6.6. Pierwsza warstwa obsypki aż do osi rury powinna być wykonana w taki sposób, aby uniknąć  
          uniesienia rury. 
5.6.7. Ostatnia warstwa obsypki powinna być wykonana do wysokości 0,10 m powyżej górnej  
          krawędzi rury. 
5.6.8. Wymagany stopień zagęszczenia  wynosi 1,0 zmodyfikowanej wartości Proctora, 
5.7.   Zasypanie wykopów: 
5.7.1. Można wykonać zasypanie gruntem rodzimym, jeżeli maksymalna wielkość cząstek nie 
           przekracza 30 cm 
5.7.2. W terenach zielonych nie jest wymagane zagęszczanie zasypki 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT                                                                                                                                                                             
Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST 

00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania robót 

pomiarowych. 
6.2. BADANIA I POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w trakcie wykonywania robót należy wpisywać do: 
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a) dziennika budowy 
      b) protokołu robót zanikowych lub ulegających zakryciu. 
6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU 
6.3.1. Cel i zakres badań 
Badania mają na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy sieci i przyłącza wody   zostały wykonane 

zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami oraz wskazówkami inspektora nadzoru. 
Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentów kontrolnych prowadzonych w trakcie 

wykonywania robót oraz wyrywkowych badań po zakończeniu budowy. 
Pomiary w trakcie odbioru powinny być przeprowadzone przez wykonawcę w obecności inspektora 

nadzoru. 
6.3.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych. 
Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 

a) dzienników budowy 
b) protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Do odbioru wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót. 
Ponadto wykonawca powinien przedstawić zestawienia wartości wskaźnika zagęszczenia obsypek przewodów. 
Kontrola jakości i szczelności ułożonego przyłącza wody powinna odbyć się w obecności przedstawiciela 
Wodociągów. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne dodatkowe ustalenia, 

wynikłe w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Sieć i przyłącza wody uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeśli wszystkie wyniki 

prób i badań przeprowadzonych przy odbiorze okazały się zgodne z wymaganiami. 

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robót okazało się niezgodne z wymaganiami, 
ułożenie wodociągu uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową. W tym przypadku wykonawca jest 
zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Roboty 
te nie podlegają zapłacie. 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: 
a) dokumentację projektową powykonawczą 
b) geodezyjną dokumentację powykonawczą 
c) protokoły z dokonanych prób i pomiarów 
d) protokół odbioru robót przez Wodociągi 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zakończone i przyjęte przez inspektora nadzoru roboty będą opłacone według cen jednostkowych 

określonych dla poszczególnych rodzajów robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
• PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. Zmiany 1 BI 

6/69 poz.81 
• PN-87/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Podział, terminologia 
• PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
• PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.  Wymagania 
• PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania 

instalacyjne 
• PN-83/B-10700.04 Przewody wodociągowe z PVC i PE 
• PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia 
• PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze 
• BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary 
• BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” zalecane do stosowania przez 

Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydane przez Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, 
Gazowej i Klimatyzacji – 1996 rok 

 
 
 


